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UVOD 
 
Spoštovani, 

 

lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba 

prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov. 

Njen namen je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za 

podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite 

uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu. Lekarniška dejavnost zagotavlja tudi 

farmacevtske obravnave za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in 

ekonomskih izidov zdravljenja (ZLD-1). 

  

Leto 2018 je bilo v znamenju številnih dogodkov, ki bodo v prihodnosti imeli pomembno vlogo pri 

razvoju lekarniške dejavnosti. Začel je veljati nov Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške 

dejavnosti in začeli smo s pripravo ocene tveganja za magistralna zdravila v skladu s smernicami 

JAZMP. Oblikovani so standardi in normativov za lekarniško dejavnost in pripravlja se prenova 

načina vrednotenja lekarniških storitev, ki obsega pripravo popisa vseh storitev in kompetenc kadrov. 

Srečevali smo se s problematiko e-Recepta: izpadi delovanja, podvojeni recepti in veljavnost recepta. 

Potekale so aktivnosti usklajevanja poslovanja z Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov 

(GDPR) ter številne aktivnosti zaradi vzpostavitve sistema verifikacije in dekomisioniranja zdravil v 

skladu z novo evropsko zakonodajo. V pripravi je Register farmacevtskih strokovnih delavcev pri 

izvajalcu lekarniške dejavnosti (na podlagi ZLD-1, ZZDej in Pravilnika o registru farmacevtskih 

strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/18)) in podeljevanje 

licenc magistrom farmacije (Pravilnik o licencah magistrov farmacije, Ur.l.RSšt.39/2018).  

 

Letno poročilo je najpomembnejša informacija o poslovanju Zasavskih lekarn Trbovlje. V njem 

predstavljamo delovanje in poslovanje zavoda v letu 2018, prikazani so doseženi dolgoročni in 

kratkoročni cilji, izid poslovanja z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Leto 2018 smo 

zaključili uspešno, tako po opravljenem strokovnem delu, finančnih kazalnikih  in načrtovanih 

investicijah. Za Zasavske lekarne Trbovlje je bil najpomembnejši dogodek v letu 2018 sprejetje 

novega  Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, s katerim so 

ustanoviteljice uskladile delovanje zavoda s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost 

 

V Zasavskih lekarnah Trbovlje si prizadevamo za nadaljnji razvoj z dokazi podprte lekarniške stroke, 

ki bo omogočal bolnikom kakovostno in varno obravnavo, ter učinkovitejše obvladovanje izdatkov za 

zdravila, saj najdražje je tisto zdravilo, ki ga bolnik ne jemlje. Svetovalna vloga magistrov farmacije in 

farmacevtskih tehnikov je ključna za sodelovanje bolnikov pri zdravljenju in pri promociji zdravja ter 

zdravega načina življenja.  

 

Vodenje zavoda temelji na kvantnih načelih, ki predpostavljajo, da so delovno okolje in delovne 

situacije kompleksne in dinamične, vendar na okoliščine in posledice sprememb, ki se dogajajo 

povsod in vedno, lahko vplivamo oziroma jih usmerimo. Temeljni koncepti kvantnega vodenja so: k 

uporabniku lekarniških storitev osredotočeni procesi in nove kompetence zaposlenih (sodelovalne, 

interdisciplinarnost) in na dokazih podprt menedžment. Ta je tesno povezan s procesom razvijanja 

poslovne strategije na osnovi pregleda poslovnega okolja (ekonomsko, zakonodajno, tehnološko, 

kulturno in demografsko) in notranjega okolja (finančno stanje, zmožnosti zaposlenih, organizacijska 

klima, kultura in zadovoljstvo zaposlenih). 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3039
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Članom sveta zavoda in ustanoviteljem se s sodelavci zahvaljujem za enotno podporo, sodelovanje in 

zaupanje.  

 

Mojim sodelavcem v Zasavskih lekarnah Trbovlje se zahvaljujem za uspešno leto 2018. Največjo 

vrednost Zasavskih lekarn predstavljamo zaposleni, ki vsak s svojim prispevkom pomembno prispeva 

k uspešnemu razvoju zavoda. 

 

 

 

Zasavje, 11.2.2019 

 

Sabina Drobnič, mag. farm. mag. posl. in ekon. ved 

                                                                      Direktorica 
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 
Ime: Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje, 

        sestavni del imena je lekarniški znak, ki predstavlja kelih s kačo 

Sedež: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje 

Matična številka: 5108764000 

Davčna številka: SI92092683 

Šifra dejavnosti: 47.730 

Šifra uporabnika: 27676 

Številka transakcijskega računa: SI56 0132 9603 0276 276 

Telefon, fax: 03 56 32 650, 03 56 32 651 

E-maili: uprava@zasavske-lekarne.si 

Spletna stran: www.zasavske-lekarne.si 

 

Ustanovitelji: Občina Trbovlje (40,70 %), Občina Hrastnik (23,30 %) in Občina Zagorje ob Savi 

(36,00 %). 

Datum ustanovitve:  

- Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega 

zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (UVZ, št. 12/91 in 2/92), njegovo delovanje pa usklajeno z 

Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS, št. 4/10, 

Uradni vestnik Zasavja št. 26/9, 2/10) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti. 

- Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 

127/06 – ZJZP), 27. člena in prvega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ 

(Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17; v nadaljevanju ZLD-1) in 61. člena Zakona o lokalni 

samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 

ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) so Občinski svet Občine Trbovlje na podlagi 19. člena 

Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18) na 25. redni seji, dne 3. 10. 

2018, Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 

(Uradni list RS, št. 30/15) na 25. redni seji dne 24. 9. 2018 in Občinski svet Občine Hrastnik na 

podlagi 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) na 29. redni seji dne 

11. 10. 2018 sprejeli nov Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne 

Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja,  št. 31/2018). S tem odlokom so Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 

Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in Občina Hrastnik, Pot 

Vitka Pavliča 5, Hrastnik,  po predhodnem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije, št. 1382/2018 

z dne 27. 8. 2018 in predhodnem soglasju Ministrstva za zdravje, št. ____ z dne ________, 

uskladile delovanje Javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje s predpisi, ki urejajo 

lekarniško dejavnost (Zakon o lekarniški dejavnosti, Uradni list RS št. 85 /2016, v nadaljevanju 

ZLD-1). 

 

DEJAVNOSTI 
Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna zdravstvena služba, s katero 

se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter 

farmacevtsko obravnavo pacientov, in vključuje: 

- izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta, 

- izdajo živil za posebne zdravstvene namene, 

- farmacevtsko obravnavo pacienta, 

- dejavnost farmacevta svetovalca, 

- farmacevtsko intervencijo, 

- storitve telefarmacije, 

- pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, 
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- priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 

- preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil, 

- spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje, 

- prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 

odpadnimi zdravili, 

- drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in 

varno   uporabo. 

 

Zavod opravlja še naslednje dejavnosti: 

- preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 

- preskrbo z veterinarskimi izdelki, 

- preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami, 

- izvajanje samodiagostičnih meritev in testov, 

- preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost, 

- pedagoško izobraževalno dejavnost, 

- znanstveno raziskovalno dejavnost, 

- druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja, 

- dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in  

fizičnim osebam, 

- druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo. 

 

Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 

17/08) razvrščena v: 

47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 

47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki 

47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki 

47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki 

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne 

socialne varnosti 

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje. 

 

 

ORGANI ZAVODA 
Svet zavoda 

Svet zavoda šteje enajst članov. Sestavlja ga: devet predstavnikov ustanoviteljic, en predstavnik 

delavcev zavoda ter en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov. Vsaka ustanoviteljica 

imenuje po tri predstavnike. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih 

volitvah, ki jih razpiše svet zavoda. Predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov imenuje Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zaradi sprejetja novega  odloka se bo spremenila sestava sveta 

zavoda in sicer: pet predstavnikov ustanoviteljic, štirje predstavniki zaposlenih v zavodu, en 

predstavnik pacientov in en predstavnik ZZZSja. 

 

V letu 2014 se je oblikovala sestava sveta zavoda in imela prvo konstitutivno sejo 18.8.2014, mandat 

je članom sveta potekel 18.8.2018. Predsednik sveta zavoda je bil g. Janez Kraner in njegov namestnik 

g. Branko Arnšek.  
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Člani sveta zavoda so bili: 

- predstavniki Občine Trbovlje: Branko Arnšek, Marija Juraja in Barbara Žgajner 

- predstavniki Občine Hrastnik: Janez Kraner, Igor  Pogačnik in Marjana Šikovc 

- predstavniki Občine Zagorje: Matjaž Pokorn, Albin Pražnikar in Blanka Šmit 

- predstavnica zavarovancev in drugih uporabnikov: Alenka Starič 

- predstavnica delavcev zavoda: Mateja Kmet 

 

V drugi polovici leta 2018 se je oblikovala nova sestava sveta zavoda in imela prvo konstitutivno sejo 

18.9.2018. Predsednica sveta zavoda je ga. Maja Hvala in njena namestnica ga. Marija Oven. Člani 

sveta zavoda bodo opravljali naloge sveta zavoda do konstituiranja novega sveta, katerega sestava bo v 

skladu z novim odlokom. 

 

Člani sveta zavoda: 

- predstavniki Občine Trbovlje: mag. Borut Dolanc, Maja Hvala, Milan Žnidaršič 

- predstavniki Občine Hrastnik: Igor Pogačnik, Nina Štefane, Ljubo Zalezina 

- predstavniki Občine Zagorje: Anica Ule Maček, Matej Drobež, Marija Oven 

- predstavnica zavarovancev in drugih uporabnikov: Alenka Starič 

- predstavnica delavcev zavoda: Mateja Kmet 

 

Svet zavoda ima naslednje naloge: 

- nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in  

letnega načrta zavoda, 

- nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda, 

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda, 

- odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki iz izvajanja dejavnosti v skladu z zakonom, ki 

ureja lekarniško dejavnost, 

- ustanoviteljicam predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda, v skladu z 

zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, vrne ustanoviteljicam, 

- nadzoruje finančno poslovanje zavoda, 

- obravnava dolgoročno strategijo razvoja zavoda, jo potrdi in predloži ustanoviteljicam v sprejetje, 

- sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda, 

- sprejme normative za delo na predlog direktorja, 

- preveri in potrdi letno poročilo zavoda, 

- odloča o delovni uspešnosti direktorja, 

- spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja, 

- uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju, 

- obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo, 

- spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, 

- najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda, 

- s soglasjem ustanoviteljic imenuje in razrešuje direktorja, 

- imenuje vršilca dolžnosti direktorja v skladu zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, 

- sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljic, 

- imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot na predlog direktorja, 

- sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov, če 

ni določeno drugače, 

- ustanoviteljicam predlaga spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti zavoda, 

- odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil s 

soglasjem ustanoviteljic, 

- obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti, 

- daje ustanoviteljicam in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 

- sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda, 
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- odloča o zadolževanju zavoda v soglasju z ustanoviteljicami, 

- opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda. 

 

Svet zavoda se je v letu 2018 sestal:  

- na 5. korespondenčni seji, ki je potekala od 1.2.2018 do 6.2.2018, je obravnaval inventurni 

elaborat za leto 2017, 

- na 12. redni seji, ki je potekala 21.3.2018 je obravnaval Poročilo notranje revizije za leto 2017, 

sprejel Letno poročilo Zasavskih lekarn Trbovlje 2017, ocenil direktorico za leto 2017, potrdil 

Finančni in kadrovski načrt za leto 2018, potrdil izplačilo delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti 

vsem zaposlenim, razpisal tajne volitve za predstavnika delavcev v svet zavoda in se seznanil s 

sporočilom za javnost »Odziv na izjavo Komisije za preprečevanje korupcije z dne 1.3.2018«, ki 

ga je pripravil predsednik LZS g. Miran Golub; 

- na 13. redni seji, ki je potekala 16.8.2018 se je seznanil s potekom volitev za predstavnika 

delavcev v  Svet zavoda ZLT in se seznanil s Polletnim poročilom in kadrovskim načrtom ZLT za 

leto 2018 ter s pripravo novega Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske 

lekarne Trbovlje; 

- na 1. konstitutivni seji, ki je potekala 18.9.2018 se je konstituiral nov svet zavoda, izvolila 

predsednica in njena namestnica, podano je bilo poročilo volitev člana zaposlenih v Svet zavoda 

ZLT, svet se je seznanil s  Polletnim poročilom in kadrovskim načrtom 2018 ter pripravo novega 

Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje. 

 
Direktor 

Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor 

zavoda je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda. S 1.8.2017 

je svet zavoda imenoval, po predhodnem soglasju ustanoviteljic, za direktorico  Sabina Drobnič za 

mandatno dobo 4 let. 

 

Direktor zavoda opravlja naslednje naloge: 

- organizira delo in poslovanje javnega zavoda, 

- predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda, 

- predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda, 

- zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev, 

- poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev, 

- farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške 

dejavnosti, 

- zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov 

ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 

- določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski 

odgovornosti delavcev, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s 

posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 

- pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, poročila o izvajanju 

dejavnosti in poslovanju zavoda, 

- sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu, 

- izvršuje odločitve sveta zavoda, 

- druge naloge, določene z zakonom, odlokom in statutom. 

 
Strokovni kolegij 

Strokovni kolegij je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih in 

organizacijskih vprašanjih. Imenuje ga svet zavoda na predlog direktorja. Sestavlja ga sedem članov: 

direktor zavoda in šest farmacevtov. 

 

Naloge strokovnega kolegija so: 
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- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda, 

- določa in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela, 

- daje mnenje k nabavi medicinske in druge opreme, 

- svetu zavoda in direktorju daje mnenja in predloge o organizaciji in strokovnemu delu in razvoju 

zavoda, 

- predlaga plan izobraževanja in specializacij, 

- imenuje delovne skupine zavoda, 

- opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda. 

 

Strokovni kolegij ZLT se je v letu 2018 sestal petkrat. Na sestankih je obravnaval: 

- poročila s Sekcije javnih lekarniških zavodov, 

- stavko v dejavnosti zdravstva, 

- kadrovski načrt 2018, 

- načrt izobraževanj v letu 2018, 

- načrt investicij in plan nabav osnovnih sredstev 2018, 

- Inventurni elaborat 2017, 

- Letno poročilo Zasavskih lekarn Trbovlje 2017, 

- ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2017, 

- Program dela in finančni načrt Zasavskih lekarn Trbovlje za leto 2018, 

- letne razgovore 2018, 

- aktivnosti, ki potekajo na LZS v zvezi z javnim naročilom za zdravila, 

- poročila s sej Sveta zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje, 

- organizacijo dela v zavodu, 

- vključitev Zasavskih lekarn v kritično infrastrukturo v R Sloveniji (Zakon o kritični infrastrukturi 

ZKI, Uradni list RS št. 75/2017), 

- aktivnosti v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, 

- Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, 

- priprava Registra farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, 

- Polletno poročilo in kadrovski načrt Zasavskih lekarn Trbovlje 2018, 

- pravnomočno sodbo Višjega delovnega sodišča v prid Zasavskih lekarn Trbovlje, 

- pripravo ocene tveganj za magistralne izdelke, 

- sprejel Pravilnik o notranjih nadzorih, 

- aktivnosti v zvezi z novim Odlokom o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne 

Trbovlje. 

 

 

PREDSTAVITEV ZAVODA 
 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 

Zasavske lekarne Trbovlje (UVZ, št. 12/91 in 2/92), njegovo delovanje pa usklajeno z Odlokom o 

ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS, št. 4/10, Uradni vestnik 

Zasavja št. 26/9, 2/10) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti. 

Občine ustanoviteljice so uskladile delovanje Javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje 

s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost (ZLD-1) z Odlokom o ustanovitvi javnega lekarniškega 

zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS št. 81/2018, Uradni vestnik Zasavja št. 31/2018).  

 

V Zasavskih lekarnah Trbovlje izvajamo lekarniško dejavnost kot del javne zdravstvene službe na 

primarni ravni v skladu z mrežo zdravstvene dejavnosti na območju občin ustanoviteljic: Občina 

Trbovlje (40,70 %), Občina Hrastnik (23,30 %) in Občina Zagorje ob Savi (36,00 %). S tem se 
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zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter 

farmacevtska obravnava pacientov. 

 

Dejavnost zavoda izvajajo lekarniške enote in podružnice v obsegu, za katerega so verificirane. 

Zasavske lekarne Trbovlje so vključene tudi v mrežo izvajalcev, ki zagotavljajo neprekinjeno 

zdravstveno varstvo. (Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Uradni list RS št. 

94/10, 15717), Sklep o določitvi seznama dežurnih lekarn, ki zagotavljajo 24-urno preskrbo 

prebivalstva z zdravili (Ur.l. 69/2017) . V Lekarni Trbovlje tako poteka 24 urna neprekinjena oskrba z 

zdravil. V času dežurne službe izdajamo v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, predpisovanju in 

izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – 

ZZdr-2) zdravila na recept predpisana tistega dne in označena z NUJNO ter tudi ostala zdravila z 

režimom izdaje na recept in brez recepta in ostalo blago.  

 

Finančno knjigovodske, informativne, kadrovske in administrativne naloge opravljajo strokovne 

službe v okviru uprave zavoda. 

 

 

VODSTVO ZAVODA 
Vodstvo zavoda sestavljata direktor in vodja finančno-računovodske službe. Vodilni delavci so: vodja 

finančno-računovodske službe in vodje lekarn. Vodje lekarn so magistre farmacije, ki izpolnjujejo 

pogoje  v ZLD-1  in imajo namestnike. Organizacija zavoda je določena s Pravilnikom o organizaciji 

in sistematizaciji Zasavskih lekarn Trbovlje (26.8.2013 s spremembami). 

 
Vodstvo zavoda sodeluje s sindikatoma v katera so vključeni zaposleni in sicer  Sifarm- sindikat 

farmacevtov (sindikalna zastopnica je Tanja Brvar Šuštar) in v Sindikat  zdravstva in socialnega 

varstva Slovenije (sindikalna zaupnica je Monika Meglič). 

 

Lekarna Poslovni čas  

 

TRBOVLJE 

 

Rudarska cesta 12, 1420 

Trbovlje 

Vodja lekarne: Sabina Drobnič, 

mag.farm., mag. posl. in ekon. 

ved 

Verifikacija do 3.6.2021 

 

 

 

Od ponedeljka do petka - od 

7:00 do 19:30 ure 

Sobota - od 7:00 do 13:00 ure 

Neprekinjena dežurna služba 

 

 

CENTER 

 

Trg revolucije 28a, 1420 

Trbovlje 

Vodja lekarne: Lijana Brvar, 

mag.farm. 

Verifikacija do 19.12.2021 

 

 

 

Od ponedeljka do petka - od 

7:00 do 19:00 ure 

Sobota - od 7:00 do 13:00 ure 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1634
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0539
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HRASTNIK 

 

Novi dom 11, 1430 Hrastnik 

Vodja lekarne: Marija Šikovc, 

mag.farm. 

Verifikacija do 19.12.2021 

 

 

 

Od ponedeljka do petka - od 

7:00 do 19:30 ure 

Sobota - od 7:00 do 13:00 ure 

 
 

ZAGORJE 

 

Ulica talcev 4c, 1410 Zagorje 

Vodja lekarne: Kristina Dolanc, 

mag.farm. 

Verifikacija do 18.10.2021 

 

 

 

Od ponedeljka do petka - od 

7:00 do 19:30 ure 

Sobota - od 7:00 do 13:00 ure 

 
 

PODRUŽNICA – DOL PRI 

HRASTNIKU 

Trg borcev NOB 18, 1431 Dol 

pri Hrastniku 

Farmacevt I: Simona Gričar, 

mag.farm. 

Verifikacija do 3.6.2021 

 

 

 

Od ponedeljka do petka 

(razen srede) –  

od 7:00  do 14:00 ure 

Sreda - od 12:00 do 19:00 ure 

 
 

PODRUŽNICA – IZLAKE 

 

Izlake 15a, 1411 Izlake 

Farmacevt I: Marjeta Cerinšek-

Komučar, mag.farm. 

Verifikacija do 11.8.2020   

 

 

 

Torek, četrtek - od 12:00 do 

19:00 ure 

Ponedeljek, sreda, petek - od 

7:00 do 14:00 ure 
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POSLOVNO POROČILO 

ZA LETO 2018 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odgovorna oseba: Sabina Drobnič, mag. farm., mag. posl. in ekon. ved 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

Stran 13 od 59 

 

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 

102/10: 

 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika; 

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja 

posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce 

(indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem 

letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih 

je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter 

kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. 

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in 

predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih 

vlaganjih. 

 

 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

Stran 14 od 59 

 

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 

DELOVNO PODROČJE ZAVODA 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17), 

‒ Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17), 

‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 

– ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-

C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 

‒ Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06 in 85/16 – 

ZLD-1, 28/2018, 71/2018), 

‒ Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14), 

‒ Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni 

list RS, št. 57/14), 

‒ Pravilnik o oglaševanju zdravil (Uradni list RS, št. 105/08, 98/09 – ZMedPri, 105/10 in 17/14 – 

ZZdr-2), 

‒ Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni 

list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-2), 

‒ Pravilnik o vrstah zdravstvenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/2018) 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi, 

‒ Pogodba o izvajanju programa lekarniških storitev za obdobje 2018-2022 z ZZZS, 

‒ Pogodba o izdaji (izposoji), servisiranju in vzdrževanju medicinskih pripomočkov z ZZZS. 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 

96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 

71/17 – ZIPRS1819), 

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 

(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 

104/11 in 86/16), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 

82/18), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 84/16 in 

75/17), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, 46/03), 

‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4125
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0539
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2532
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0539
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1634
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0539
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18), 

‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 

41/12), 

‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13) 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 

dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010) 

 

 

c) Interni akti zavoda 

-     Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, (Uradni vestnik 

Zasavja, št. 12/91 in 2/92), (Uradni list RS, št. 4/10, Uradni vestnik Zasavja št. 26/9, 2/10),  

(Uradni list RS, št. 81/2018, Uradni vestnik Zasavja  št. 31/2018). 

‒ Statut javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, 28.2.2011,  

‒ Pravilnik o notranji organizaciji, 20.10.2015,  

‒ Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 26.8.2013 in spremembe pravilnika 

18.4.2014, 1.1.2016, 28.9.2016, 8.9.2017 in 18.12.2017, 

‒ Kriteriji za ocenitev delovne uspešnosti javnega uslužbenca, katera je podlaga za napredovanje 

javnega uslužbenca, 15.2.2010,  

‒ Informacije javnega značaja, 20.9.2018,  

‒ Pravilnik o računovodstvu, 1.1.2015,  

‒ Pravilnik o javnem naročanju, 13.11.2014,  

‒ Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo, 12.1.2011,  

‒ Pravilnik o dežurstvu, 3.2.2016,  

‒ Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 1.12.2013,  

‒ Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost ter določitvi odgovorne osebe za zagotavljanje 

javnosti dela, 23.11.2002,  

‒ Pravilnik o popisu, 22.12.2014,  

‒ Pravilnik o dodelitvi osebne varovalne opreme in dodelitvi in uporabi osebne delovne obleke, 

9.5.2001,  

‒ Izjava o varnosti z ocenami tveganja, 2.12.2015,  

‒ Akt o oblikovanju cen lekarniških storitev in trgovinskih storitev, 03.02.2016,  

‒ Pravilnik o notranjem revidiranju, 3.1.2006,  

‒ Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov, 1.9.2014,  

‒ Pravilnik o izobraževanju, 1.12.2014,  

‒ Pravilnik o službenih potovanjih, 22.10.2015,  

‒ Pravilnik o notranjem nadzoru, 16.11.2018,  

‒ Pravilnik o porabi sredstev za reprezentanco, 22.10.2015,  

‒ Pravilnik in navodila informiranja in komuniciranja, 22.10.2015,  

‒ Pravilnik o osnovah in pravilih za ugotavljanje delovne uspešnosti, 1.3.1999,  

‒ Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom, 25.10.2015,  

‒ Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov, 25.10.2015,  

‒ Register tveganj, oktober 2008,  

‒ Pravilnik o videonadzoru, 15.12.2008,  

‒ Pravilnik o delovnem času, 19.11.2013,  

‒ Pravilnik o izbiri kandidata za delovno mesto farmacevt in farmacevtski tehnik, 30.3.2016,  

‒ Pravilnik o letovanju v počitniški hišici, 1.10.2013,  

‒ Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe, 24.6.2014,  

‒ Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, 16.6.2012,  

‒ Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter opredelitvi in izvajanju 

preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc, 16.6.2012  
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‒ Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za 

dodeljevanje zaporednih številk računov, 16.11.2015  

‒ Interni akt o postopkih za obračunavanje plač, dodatkov in nadomestil plače, 9.12.2015,  

‒ Pravilnik o finančnem poslovanju, 9.12.2015,  

‒ Poslovnik o delu sveta zavoda, 21.6.2010,  

‒ Načrt integritete, 27.6.2014.  

 

 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

Zavod  ima iz svojega Strateškega razvojnega programa  2017-2021 dolgoročno zastavljene cilje:  

 
Pričakovanja deležnikov: 

1. javni zavod bo na področju lekarniške dejavnosti  ostal na primarni ravni in vzdrževal obstoječo 

lekarniško mrežo (lekarniška dejavnost na primarni ravni se izvaja v lekarni oziroma v podružnici 

lekarne). Mreža izvajalcev lekarniške dejavnosti na primarni ravni je določena na podlagi 

naslednjih meril: potreb prebivalstva po dostopu do zdravil in drugih izdelkov za podporo 

zdravljenja in ohranitev zdravja, števila prebivalcev na gravitacijskem območju lekarne, cestne 

razdalje med lekarnami in  prisotnosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (ZLD-1). 

2. kontinuirana skrb za uspešno poslovanje zavoda in uvajanje novosti na področju javne  

službe in  tržne dejavnosti, 

3. vzdrževanje vrednosti nabave,  

4. analiza in optimizacija poslovanja, 

5. kontinuirano zboljševanje kakovosti lekarniških storitev - večje zadovoljstvo uporabnikov 

lekarniških storitev (analiza vsakoletnih anket o zadovoljstvu uporabnikov lekarniških storitev, 

pacientom prijazna lekarna), 

6. razvijanju spodbud za integrirano oskrbo bolnikov ter med nivojsko in med poklicno sodelovanje 

zdravstvenih izvajalcev, 

7. zagotavljanje t. i. brezšivne (neprekinjene) skrbi za bolnike,  

8. nadgradnja in posodabljanje informacijske in komunikacijske tehnologije, 

9. sodelovanje z ustanovitelji lekarniškega zavoda, 

10. e-Zdravje. 

 

Procesi in procesne zmožnosti: 

- redni notranji nadzori, 

- posodabljanje in uskladitev SOP-jev in ISOP-jev, 

- vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015,  

- vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS  18001:2007, 

- spodbujanje zaposlenih za dodatna izobraževanja (strokovna, informatika, komunikologija, 

menedžment)), 

- kontinuirano izboljševanje delovnega okolja zaposlenih, 
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- delavnice farmacevtske skrbi, predavanja, časopisni in spletni članki, 

- novi komunikacijski kanali z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci (e- mail, skupna 

strokovna srečanja), 

- 1x letno motivacijske delavnice za zaposlene. 

 

Organizacijska kultura in organizacija: 

Organizacijska kultura zavoda Zasavske lekarne Trbovlje vpliva na njegovo uspešnost. Sestavljajo jo 

vrednote, pravila, skupne lastnosti, način izvajanja procesov in postopkov, vedenja in stališča 

zaposlenih. Pomemben dejavnik organizacijske kulture zavoda so definirani skupni cilji. Preko vseh 

navedenih elementov se organizacijska kultura tudi razvija, krepi, ohranja in obenem spreminja. 

Organizacijska kultura omogoča doseganje zastavljenih ciljev lekarniškega zavoda. 

 

Organizacijske vrednote so: strokovnost, poštenost, spoštljivost, odločnost in prijaznost. 

 

Ključna področja vodenja: 

- motiviranje vodij organizacijskih enot lekarniškega zavoda k ustvarjalnosti, kreativnosti in 

razvijanju človeških virov, 

- vodje s svojim zgledom motivirajo zaposlene za spremembe in razvoj lekarniške dejavnosti, 

- vključevanje in spodbujanje zaposlenih k aktivnemu sodelovanju pri izboljšavah organizacije dela 

in implementaciji sprememb, ki jih zahteva razvoj lekarništva v vseh organizacijskih enotah 

zavoda (uprava, lekarne, lekarniške podružnice), 

- ustvarjanje vzdušja varnosti in ustreznosti pri uvajanju sprememb, 

- sodelovanje z občinami ustanoviteljicami.  

 

Ključni cilij poslovanja: 

- stabilno finančno poslovanje, 

- učinkovito upravljanje s finančnimi viri (finančno načrtovanje in uporaba sodobnih orodij pri 

poslovnem odločanju), 

- spremljanje finančnih kazalnikov,  

- v sodelovanju z Lekarniško zbornico Slovenije izvesti javno naročilo za zdravila in drugo blago, 

- ustrezno vrednotenje lekarniških storitev, 

- standardi in normativi v lekarniški dejavnosti ( ustrezna kadrovska struktura, zaposlovanje 

magistrov farmacije), 

- rast števila lekarniških storitev, 

- financiranje razvoja lekarniškega zavoda s prihodki iz tržne dejavnosti, 

- izvajanje notranjih revizij s ciljem preverjanja poslovanja in delovanja notranjih kontrol,  

- optimalno gospodarjenje z opremo in prostori,  

- nadgradnja in razvoj informacijske in komunikacijske infrastrukture, 

- razvoj vpeljanih varnostnih politik (e-zdravje),  

- dostopnost in točnost informacij, ki so potrebne za vodenje in delo lekarniškega zavoda, 

- redno izobraževanje in nadgradnja finančno-računovodskega sektorja. 

 

Ključna področja upravljanja s človeškimi viri: 

- ustrezen strateški kadrovski menedžment,  

- redno strokovno izobraževanje vseh zaposlenih in razvijanje ter nadgradnja kompetenc in 

specialnih znanj, 

- izobraževanje na področjih klinične farmacije, informatike, ekonomije, prava, menedžmenta, 

kozmetologije, homeopatije, 

- licence v lekarniški dejavnosti, 

- učinkoviti redni letni razgovori ter načrtovanje kariernih poti, 

- zmanjševanje obremenjenosti zaposlenih z nadgradnjo informacijske in komunikacijske 

infrastrukture, 
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- razvijanje organizacijske kulture – prizadevanje za timsko delo, kreativnost posameznikov in 

osebno rast zaposlenih, 

- analiza letnih anket o zadovoljstvu zaposlenih, 

- omogočanje aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih,  

- mentorska služba, 

- izvajanje pripravništva ter praktičnega usposabljanja za dijake in študente. 

 

Posebna pozornost kadrovske politike zajema predvsem: 

- optimalno organizacijo delavnih procesov, 

- timski pristop, 

- konstantno strokovno izpopolnjevanje, 

- motiviranje za delo in ustrezno nagrajevanje, 

- zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev in opreme ter varnega in zdravega okolja.  

 

Plan izobraževanj 

- izobraževanje vodij enot iz menedžmenta in komunikologije, 

- nadaljevanje specializacije iz klinične farmacije, 

- pridobivanje novih kompetenc in specialnih znanj. 

 

Ključna področja kakovosti in varnosti: 

- beleženje kazalnikov kakovosti pri organizaciji dela, poslovanju in strokovnem delu,  

- revidiranje SOP-ov in ISOP Zasavskih lekarn Trbovlje,  

- notranji nadzori,  

- nadaljevati s projektom vzpostavitve sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015,  

- nadaljevati s projektom vzpostavitve sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS  

18001:2007. 

 

Uvajanje novih kognitivnih storitev: 

- osebna kartica zdravil, pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski pregled, 

- beleženje farmacevtskih intervencij, 

- pregled terapije ob predpisu ali nakupu novega zdravila, 

- pregled terapije ob izdaji zdravila s klinično pomembnimi interakcijami. 

 

Gre za odgovorno zagotavljanje zdravljenja z zdravili za dosego pozitivnih kliničnih izidov, katerih 

namen je optimizirati bolnikovo kakovost življenja, povezano z zdravjem. 

Strokovna storitev, ki jo izvaja magister farmacije v sodelovanju z bolnikom, zdravnikom in ostalimi 

zdravstvenimi delavci pri: 

- preprečevanju bolezni, 

- ocenjevanju, spremljanju in prilagajanju uporabe zdravila na način, da je uporaba varna in 

učinkovita. 

 

V okviru FS gre za individualni pristop, ki vključuje: 

- svetovanje in informiranje o zdravljenju z zdravili, 

- spodbujanje k zdravljenju in k zdravemu načinu življenja, 

- svetovanje glede optimalnega načina vključevanja samokontrole v vodenju bolezni, 

- svetovanje in informiranje pri samozdravljenju, 

- identifikacijo, preprečevanje in reševanje z zdravili povezanih težav. 

 

V okviru FS uvajamo kognitivne storitve stopenjsko: 

- osebna kartica zdravil, 

- izvajanje farmacevtskih intevencij - PCNE, 

- pregled uporabe zdravil, 
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- farmakoterapijski pregled, 

- načrt zdravljenja z zdravili. 

 

Ključna področja partnerskega odnosa z uporabniki lekarniških storitev: 

- analiza vsakoletnih anket o zadovoljstvu uporabnikov lekarniških storitev, 

- skrb za varovanje podatkov, 

- omogočena možnost pritožb – knjiga pritožb in pohval, 

- izvajanje farmacevtske skrbi na vseh nivojih, 

- predstavitve izdelkov s strani uvoznikov oziroma proizvajalcev, 

- partnerski odnos z bolnikom: 

 odprta izmenjava informacij, 

 vključevanje bolnika v načrtovanje zdravljenja, 

 zastavljeni cilji zdravljenja, 

 razumevanje in sprejemanje terapije s strani bolnika, 

 aktiven odnos bolnika v terapiji. 

 

 

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 

- kontinuiran strokovni in poslovni razvoj lekarniškega zavoda,  

- mesečna analiza poslovanja in optimizacija ter stabilno poslovanje, 

- nov odlok ZLT in uskladitev statuta in internih aktov z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), 

- izpolniti letni obseg obveznosti do ZZZS in druge pogodbene obveznosti, 

- aktivnosti v zvezi z izvedbo javnega naročila za nabavo zdravil in ostalega blaga v okviru LZS, 

- izvedba aktivnosti, ki jih zahteva Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679, 

- načrt kratkoročnih investicij Zasavskih lekarn Trbovlje, 

- nadaljevati s  projektom vzpostavitve sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 ter 

nadaljevati s projektom vzpostavitve sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 

18001:2007, 

- revidiranje Registra tveganj, 

- revidiranje Načrta integritete, 

- revidiranje Izjave o varnosti z ocenami tveganja,  

- izvesti priporočila v zvezi z revizijo splošnih in aplikativnih in s programsko opremo Recipe 

povezanih kontrol,  

- izvesti notranjo revizijo poslovanja, 

- notranji nadzori, 

- beleženje kazalnikov kakovosti (FINT), 

- organiziranje, izboljševanje, optimiziranje in razvijanje delovnih procesov, 

- širitev lekarniške ponudbe in strokovnih lekarniških storitev (kognitivne lekarniške storitev 

(OKZ, PUZ, Farmako-terapijski pregled uporabe zdravil – farmacevt svetovalec v ZD),  

- razvijanje partnerskega odnosa z uporabniki lekarniških storitev (vsakoletne ovrednotene ankete, 

pacientom prijazna lekarna), 

- izvajanje farmacevtske skrbi in projektov promocije zdravja, 

- predavanja in objava časopisnih člankov, 

- letni razgovori,  

- ocenjevanje zaposlenih, 

- razvijanje in nadgradnja znanja in kompetenc zaposlenih, 

- stalno informiranje zaposlenih, razvijanje organizacijske kulture, motivacijske delavnice za 

zaposlene in osebna rast zaposlenih, 

- zmanjšati obremenjenost farmacevtov s številom receptov, 

- povezovanje in učinkovitejša komunikacija z drugimi zdravstvenimi delavci,  
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- izvajanje ukrepov s področja varstva in zdravja pri delu ter promocijo zdravja na delovnem 

mestu, 

- omogočiti praktično usposabljanje študentom Fakultete za farmacije in dijakom Srednje šole za 

farmacijo, zdravstvo in kozmetiko ter omogočiti opravljanje pripravništva, 

- zagotavljati in nadgrajevati sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije,  

- zagotavljati urejene in sodobne lekarniške prostore ter urediti parkirna mesta v okolici lekarn, 

- skrb za okolje – v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur.l.RS.ŠT.105/2008), ki se 

uporablja za odpadna zdravila, ki nastajajo zaradi uporabe zdravil pri končnih uporabnikih ali pri 

prometu z zdravil na drobno in debelo.  

 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

4.1.1. Poslovanje 
Poslovno leto 2018 smo uspešno zaključili. Mesečno smo analizirali in optimizirali poslovanje. 

Izpolnili smo letni obseg obveznosti do ZZZS in druge pogodbene obveznosti, ki so bile vse redno 

poravnane. Obseg dela na področju poslovanja in kadrovskem področju se ves čas veča. Pretežni delež 

presežka je zavod ustvaril s prodajo blaga in storitev na trgu in s tem ustvaril lastne vire za 

financiranje zalog, investicije in izobraževanja. Skozi vse leto so potekale aktivnosti v sodelovanju z 

Lekarniško zbornico Slovenije za izvedbo javnega naročila za nabavo zdravil. Spremljali smo 

kazalnike poslovanja, ki predstavljajo pomemben element upravljanja, jih primerjali letno s  

povprečjem v lekarniški dejavnosti, saj brez primerjav v dejavnosti ni poslovne odličnosti in 

celovitega upravljanja kakovosti. 

 

4.1.2. Organiziranje in optimiziranje delovnih procesov 
Ves čas nadgrajujemo informacijsko, komunikacijso in programsko opremo. V Lekarni Trbolje, 

Lekarni Hrastnik in Lekarni Center smo implementirali sistem cenovk. Izvedli smo aktivnosti, ki jih 

zahteva Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679. Nadaljevali s projektom vzpostavitve 

sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 ter s projektom vzpostavitve sistema vodenja varnosti in 

zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007. S ciljem optimiziranja delovnih procesov smo spremljali 

kazalnike varnosti in kakovosti v lekarniški dejavnosti ter pridobili primerjave v dejavnosti. Dopolnili 

smo SOP- je in organizirali predavanje za vse zaposlene. Za novo zaposlene smo izvedli usposabljanje 

iz varstva pri delu in varstva pred požarom. Opravili smo notranji nadzor v Lekarni Trbovlje.  

 

4.1.3. Lekarniška dejavnost 
V letu 2018 smo si prizadevali za širitev lekarniške ponudbe in strokovnih lekarniških storitev. 

Zagotavljali smo oskrbo prebivalstva v vseh treh zasavskih občinah z zdravili na recept in brez 

recepta, homeopatskimi zdravili, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in ostalimi izdelki za 

varovanje zdravja. Ves čas smo širili asortiman izdelkov lekarniške ponudbe. V lekarniških enotah 

imamo organizirane meritve krvnega sladkorja v kapilarni krvi, krvnega tlaka, telesne teže ter meritve 

prožnosti ožilja. 

Oskrbujemo Zdravstveni dom Trbovlje, Zdravstveni dom Hrastnik, Zdravstveni dom Zagorje, 

zdravnike koncesionarje, Dom starejših občanov Hrastnik, Dom starejših občanov Prebold ter del 
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Doma starejših občanov Izlake. Za Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnikov od prepovedanih 

drog v ZDT izdelujemo pripravke raztopin metadona. V Lekarni Zagorje smo v letu 2018 nadaljevali s 

pripravo protibolečinskih mešanic v elastomernih črpalkah za potrebe Zasavja, Posavja in spodnje 

Savinjske doline. Dobavljamo zdravila s strani Zavoda RS za transfuzijsko medicino za paciente s 

področja Zasavja. 

 

 
 

V letu 2018 smo uspešno opravili vse nadzore. Imeli smo Strokovni nadzor s svetovanjem s strani 

LZS v Lekarni Trbovlje. Kot dobavitelji medicinskih pripomočkov smo imeli v Lekarniški podružnici 

Dol pri Hrastniku in Lekarniški podružnici Izlake nadzor ZZZS-ja. V Lekarni Zagorje smo imeli 

nadzor s strani veterinarske inšpekcije ter v Lekarni Hrastnik nadzor tržne inšpekcije. 

 

4.1.4. Promocija zdravja in informiranje laične javnosti 

- z JAZMP smo sodelovali pri ozaveščanju o poročanju o domnevnih neželenih učinkih zdravil, 

- v sodelovanju z LZS smo ozaveščali in izvajali meritve ob svetovnem dnevu hipetrtenzije, 

- organizirali smo brezplačno merjenje pulznega vala, 

- 14. Dan slovenskih lekarn smo posvetili temi o pravilni in varni uporbi zdravil »Izdelki iz 

zdravilnih rastlin«, 

- ob Svetovnem dnevu sladkorne bolezni smo naše enote osvetlili v modro ter informirali o 

sladkorni bolezni in izvajali brezplačne meritve krvnega sladkorja, 

- v sodelovanju z ZZZS smo informirali »Kdo je farmacevt svetovalec?«, 

- podprli VDC Zagorje pri izvedbi 7. teka in hoje za upanje,  

- sodelovali z  OŠ Ivan Cankar pri izvedbi športnega dneva za staro in mlado »(P)ostanite fit 

&fajn«,  

- pripravili smo predavanje za Društvo diabetikov, 

- mesečno smo pripravljali članke z aktualnimi temami za  Zasavski tednik. 

 

4.1.5. Razvijanje in nadgradnja kompetenc zaposlenih 

- strokovni posvet o Sodobnih izzivih onkološke farmacije, 

- strokovno izpoplnjevanje za vse magistre farmacije » Prepoznavanje in zdravljenje duševnih 

motenj in bolezni«,  

- simpozij Sekcije kliničnih farmacevtov in Sekcije farmacevtov javnih lekarn, 

- po Zakonu o zdravilih (Ur.l.RS, št.17/14) in Pravilniku o farmakovigilancizdarviil za uporabo v 

humani medicini (Ur.l.RS, št.57/14 in 27/17) je poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil  

za zdravstvene delavce obvezno, v zavodu smo zato imenovali odgovorno osebo, ki to spremlja in  

analizira, 

- nadaljevalno strokovno izpopolnjevanje iz homeopatije, 

- JAZMP »Regulatorni posvet na temo uvedbe zaščitnih elementov«, 

- strokovno izpopolnjevanje za vse farmacevtske tehnike »Svetovanje pri samozdravljenju skeletno 

- mišičnih bolezni«,  

- letno srečanje izvajalcev storitve Pregled uporabe zdravil, 
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- učne delavnice uz farmacevtske skrbi : Projekti farmacevtske skrbi, Arterijska hipertenzija in 

zdravljenje z zdravili, Sladkorna bolezen in zdravljenje z zdravili, 

- strokovno izpopolnjevanje »Uspešno vodenje lekarn in lekarniške dejavnosti«, 

- izobraževanje »Varstvo podatkov«, 

- srečanje o klinični farmakologiji Varna uporaba zdravil, 

- spletna izobraževanja Farma-pro in Doctrina, 

- motivacijska delavnica za zaposlene. 

 

4.1.6 Izvajanje FS, kognitivnih storitev in FINT 

Farmacevtska skrb je odgovorno spremljanje zdravljenja z zdravili z namenom doseganja določenih 

izidov zdravljenja, ki izboljšajo bolnikovo kakovost življenja. Zajema prepoznavanje, reševanje in 

preprečevanje problemov povezanih z zdravili in zdravjem z izvajanjem farmacevtskih intervencij. 

Farmacevtska intervencija je ukrepanje farmacevta, s katerim pri pacientu, ki mu je zdravnik predpisal 

terapijo z zdravili, prepreči nastanek zapletov ali razreši nastale težave, povezane s predpisanimi 

zdravili in administrativnimi podatki na predpisanih receptih. V letu 2018 smo opravili 3.455 

farmacevtskih intervencij.  

Kognitivni storitvi Osebna kartica zdravil (OKZ) in  Pregled uporabe zdravil (PUZ) sta primerni zlasti 

za tiste paciente, ki imajo večje število zdravil oziroma se pri njih pojavlja večje tveganje za težave, 

povezane z zdravili. Uporabniki lekarniških storitev se lahko o pravilni uporabi zdravil, njihovem 

namenu in drugih izdelkih za varovanje zdravja pogovorijo in individualno posvetujejo v naših 

lekarnah.  

 

4.1.7  Mentorska dejavnost 
V letu 2016 smo ponovno pridobili status učnega zavoda za obdobje 5 let, kar nam omogoča izvajanje 

praktičnega usposabljanja za dijake Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo in študente 

Fakultete za farmacijo. Pripravništvo in praktično usposabljanje vodijo tri strokovno usposobljene 

mentorice, ki se tudi redno udeležujejo izobraževanja na Fakulteti za farmacijo in na Lekarniški 

zbornici Slovenije. 

 

V letu 2018 smo omogočili pripravništvo trem farmacevtskim tehnikom. V sodelovanju s Srednjo šolo 

za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo smo izvedli praktično usposabljanje pri delodajalcu za deset 

dijakov ter usposabljanje pri delodajalcu za udeležence izobraževanja za odrasle za dve osebi. V 

sodelovanju s Fakulteto za farmacijo smo izvedli praktično usposabljanje za štiri študente, dvoje 

usposabljanj še poteka. 

 

             
 

Sliki: študenta farmacije Črt Dragar in Eva Prašnikar z mentoricama Tjašo Abram, mag. farm. spec in  

Tanjo Brvar Šuštar, mag. farm. spec. 

 

4.1.8  Razvijanje partnerskega odnosa z uporabniki lekaerniških storitev 
Tudi v letu 2018 smo preverili zadovoljstvo uporabnikov naših lekarniških storitev (ocene od 1 do 4). 

Rezultati anket kažejo, da so uporabniki zadovoljni z našimi storitvami tako na področju svetovanja 
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uporabe zdravil, samo-zdravljenja in sredstev za nego ter splošnega informiranja o zdravju in zdravem 

načinu življenja. Kakovosten nivo lekarniških storitev zagotavljamo z ustreznimi kadri in prostori. 

Povprečna ocena izpolnjenih anket (št. anket 168) je enaka ocenam, ki so jih dali uporabniki 

lekarniških storitev v letih 2015, 2016 in 2017. V letu 2018 je povprečna ocena zadovoljstva 

uporabnikov ostala na enakem nivoju kot prejšnja leta. Zaznati je povišanje pri  ocenah 

"urejenost prostorov" in "odnos strokovnega delavca do uporabnika". Prav tako je več kot 

polovica uporabnikov izrazila zanimanje za predavanja, ki bi jih pripravili farmacevti. Stranke 

so v splošnem zelo zadovoljne z uporabniško izkušnjo v lekarni.  

 

                                                                                          Ocena  
                                                                                           2018 

 Ocena  
2017  

Ocena 
2016 

Ocena 
2015 

ODPIRALNI ČAS                                                              3,9 3,9 3,9 3,9 

ČAKALNA DOBA                                                             3,8 3,8                             3,8 3,8 

PESTROST PONUDBE                                                   3,9 3,9                              3,9 3,9 

UREJENOST PROSTOROV                                            4,0 4,0                                3,9 3,9 

ODNOS STROKOVNEGA 
DELAVCA DO UPORABNIKA                                       4,0 

4,0                                4,0 3,9 

Povprečna ocena                                                            3,9 3,9                               3,9 3,9 

 

 

4.1.9.1 Razvijanje organizacijske kulture in osebna rast zaposlenih 

Ocene so bile od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (povsem se strinjam). V izpolnitev je ankete prejelo 37 

od 45 zaposlenih, 33 anket je bilo izpolnjenih. 

 

 2017 2018 Indeks 
(2018/2017) 

Splošno zadovoljstvo 4,6 4,4 96,4 

Z delom v zavodu ste na splošno zadovoljni. 4,6 4,4 96,4 

Sodelovanje znotraj lekarniške enote 4,5 4,7 105,0 

S sodelavci imate dober odnos. 4,8 4,8 100,6 

Dober odnos sodelavci vas motivira na delovnem mestu. 4,5 4,8 107,3 

Sodelavci vam pri vsakodnevnih delovnih nalogah vedno nudijo oporo. 4,4 4,8 108,2 

Če je dela zelo veliko, vsi priskočijo na pomoč, dokler delo ni 

opravljeno. 

4,3 4,5 105,5 

Vsakodnevno delo ne trpi zaradi konfliktov. 4,4 4,8 109,6 

Vzdušje v Lekarni je dobro. 4,7 4,7 99,8 

Vsesplošno sodelovanje/pretok informacij 4,6 4,5 99,1 

Sodelovanje z ostalimi lekarnami v zavodu je dobro. 4,6 4,7 101,4 

Če nastopijo težave, poteka sodelovanje z drugimi  lekarnami hitro in 

brez težav. 

4,7 4,6 98,6 

O izdelkih/smernicah dobite dovolj informacij, da lahko svetujete tudi 

strankam. 

4,5 4,6 101,9 

Zadeve, ki se nanašajo na zavod in vas osebno, izveste pravočasno. 4,5 4,3 96,3 

O pomembnih informacijah ste obveščeni 4,6 4,5 97,1 

Delovni pripomočki 4,6 4,7 103,3 

Na svojem delovnem mestu lahko delate dobro in brez napak, ker 

imate vse potrebne pripomočke. 

4,8 4,8 99,3 

Organizacija dela v vašem zavodu je učinkovita. 4,4 4,6 105,3 

Pri vašem delu so vam v pomoč sodobne različice računalniških 

programov. 

4,5 4,8 105,6 
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Identifikacija povezanost 4,7 4,6 97,6 

Nadaljnji razvoj zavoda je za vas zelo pomemben. 4,8 4,6 95,8 

Podpirate izdelke in storitve, ki jih nudi zavod. 4,8 4,8 100,0 

Za spremembe ste se pripravljeni osebno zavzeti. 4,7 4,6 97,6 

Veselilo bi vas, če bi se lahko v prihodnje še naprej izobraževali in 

prevzeli še več odgovornosti. 

4,6 4,5 97,0 

Zavod, v katerem ste zaposleni, lahko kot delodajalca priporočite tudi 

drugim. 

4,8 4,8 99,3 

Če bi se še enkrat odločali, bi se ponovno odločili za zavod, kjer  ste 

zaposleni. 

4,8 4,6 95,1 

Preko svojega poklicnega dela se čutite povezanega z zavodom. 4,7 4,6 98,6 

Zagotovilo za delovno mesto/zaupanje v podjetje 4,2 4,2 99,6 

Zaupate v vodstvo zavoda. 4,5 4,7 103,4 

Zaradi sprememb v panogi vas skrbi za vaše delovno mesto. 3 2,9 96,6 

Na delodajalčeve izjave se lahko zanesete. 4,7 4,5 95,4 

Zavod, v katerem ste zaposleni, je napreden zavod, odprt za novosti. 4,6 4,7 102,2 

Vodenje Lekarne 4,6 4,8 102,8 

Zaradi nadrejenega se ne počutite pod pritiskom 4,6 4,9 105,8 

Pri težjih nalogah vam nadrejeni nudi dragoceno podporo. 4,4 4,7 106,8 

Nadrejeni deli naloge pravično in v skladu z zmogljivostmi sodelavcev. 4,6 4,7 102,9 

Nadrejeni priznava vaše dosežke. 4,6 4,8 103,6 

Nadrejeni spodbuja sodelovanje s sodelavci. 4,7 4,8 102,8 

Nadrejeni vas  podpira. 4,6 4,8 103,6 

Prepričani ste o poklicnih sposobnostih svojega nadrejenega. 4,7 4,9 103,5 

Za vas in vaše zadeve si vaš neposredno nadrejeni vedno vzame dovolj 

časa. 

4,6 4,8 103,6 

Navodila vašega nadrejenega so jasna in nedvoumna. 4,6 4,8 103,6 

Nadrejeni razpolaga z zadostnimi sposobnostmi za vodenje sodelavcev. 4,7 4,8 101,4 

Nadrejeni razume, da mora sodelavce vedno znova motivirati. 4,7 4,7 100,7 

Nadrejenemu je pomembno, da imajo vsi sodelavci skupni pregled nad 

ključnimi poteki dela. 

4,6 4,7 102,2 

Nadrejeni se strinja, da na področju, za katerega ste odgovorni, 

samostojno sprejemate odločitve. 

4,8 4,9 101,4 

Nadrejeni vas spodbuja k samostojnemu delu. 4,8 4,9 102,1 

Nadrejeni vam vedno daje iskrene povratne informacije in vam da 

vedno vedeti, kaj misli o vašem delu. 

4,6 4,7 102,9 

Nadrejeni vam je za zgled. 4,7 4,8 102,0 

V primeru težav veste, da vas bo nadrejeni podprl. 4,6 4,8 103,6 

Z nadrejenim skupaj določata realne in uresničljive cilje. 4,7 4,6 97,9 

Usmerjenost k strankam 4,5 4,6 102,6 

Stranke so z vašimi storitvami popolnoma zadovoljne. 4,3 4,4 103,0 

Strankine težave rešite hitro in brez odvečne birokracije. 4,4 4,6 104,4 

Dosledno spremljate reševanje reklamacij vaših strank. 4,7 4,7 100,1 

Menite, da vas stranke vidijo kot dobro lekarno. 4,6 4,8 103,3 

Plačilo/nagrajevanje 4,5 4,8 105,7 

Variabilni del je motivacija za boljše delo. 4,5 4,8 105,7 

Razvojne možnosti in možnosti napredovanja 4,8 4,6 96,7 
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Zavod nudi sodelavcem možnosti za poklicno izobraževanje. 4,8 4,8 99,9 

Možnosti za osebni razvoj so v zavodu zelo dobre. 4,8 4,6 95,2 

Pomembno se vam zdi, da imate poleg šolanja tudi možnost 

individualne pomoči na delovnem mestu. 

4,8 4,6 96,5 

Zavod vam omogoča individualno pomoč na delovnem mestu. 4,7 4,5 95,4 

Povprečje 4,6 4,6 100,9 

 

 

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA  

 
V splošnem dogovoru so ob upoštevanju globalnih ekonomskih možnosti opredeljeni skupni obseg 

programov zdravstvenih storitev, prednostna področja, potrebne zmogljivosti in elementi za 

vrednotenje storitev. Vsako leto se predstavniki izvajalcev (Lekarniška zbornica Slovenije), 

Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pogajajo in dogovorijo za 

skupen obseg programov lekarniških storitev in potrebnih sredstev za plačilo programa na državni 

ravni. Splošni dogovor je rezultat partnerskih pogajanj, ki predstavlja pravno podlago za sklepanje 

pogodb z javnimi zavodi in zasebniki.  

 

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 partnerji določijo program zdravstvenih storitev in 

izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2018: 

 Splošni dogovor za leto 2018/ datum objave 08.03.2018  

 Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru/ datum objave 27.06.2018  

 Aneks št. 2  k Splošnemu dogovoru/ datum objave 04.12.2018. 

 

Dogovor določa: 

- program, ki opredeljuje vrsto in obseg programov zdravstvenih dejavnosti iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, 

- zmogljivosti, potrebne za izvedbo dogovorjenega programa, 

- obseg sredstev za dogovorjene programe, 

- globalno delitev finančnih sredstev po zdravstvenih dejavnostih opredeljenih v dogovoru, 

- izhodišča za oblikovanje vrednosti programa oziroma cen zdravstvenih storitev, 

- druge podlage za sklepanje pogodb med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 

javnimi zdravstvenimi zavodi ter drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki opravljajo 

zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije. 

 
Oskrbo z zdravili opravljajo izvajalci v rednem obratovalnem času, z dežurstvom in stalno 

pripravljenostjo. 

- Redni obratovalni čas predlaga izvajalec v ponudbi.  

- Dežurstvo in stalna pripravljenost se opravlja na območju mesta ali za več občin tako kot je 

opredeljeno  v Prilogi LEK-1.  

- Sredstva za dežurstvo in stalno pripravljenost, ki so opredeljena v Prilogi LEK-1, razdeli Zavod 

med izvajalce na podlagi dogovorjenega programa dežurstva in stalne pripravljenost v območni 

enoti. 

V  skladu z Dogovorom 2018, Aneksi in s Prilogo LEK  Oblikovanje in financiranje programov 

za lekarniško dejavnost in Seznam lekarniških storitev (šifrant 15.24) so partnerji opredelili: 

- merila in usmeritve za oblikovanje programov po območjih in izvajalcih (javni zavodi in 

koncesionarji), 

- merila za obračun, 

-     obveznosti in odgovornosti izvajalcev in Zavoda. 

 

Planirani program lekarniške dejavnosti za zdravila izdana na recept za leto 2018 (skupaj z lekarnama 
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v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - 

SOČA) je  znašal 14.854.035 točk. Planirani program za izvajalca je bil določen na osnovi njegove 

realizacije v preteklem koledarskem letu.   

 

Zasavske lekarne Trbovlje smo imele nov letni obseg programa lekarniških storitev za pripravo in 

izdajo zdravil, predpisanih na recept in sicer 326.595 točk, kar je za 0,07% več kot v letu 2017. 
Program lekarniških storitev, izražen v točkah, zajema izdajo zdravil in živil za posebne zdravstvene 

namene, ki so razvrščena na pozitivno in vmesno listo in so predpisana na receptni obrazec Zavoda. 

Cena točke za lekarniško dejavnost se izračuna tako, da se planirana vrednost lekarniških storitev, brez 

dodatkov za izvajanje dežurstva in stalne pripravljenosti, deli z dogovorjenim številom točk, ob 

upoštevanju produktivnosti 10.456 točk na delavca. Cena točke se določi ob spremembi elementov 

Dogovora 2018, ki vplivajo na ceno točke, s poračunom morebitne razlike. Zavod obvesti izvajalce o 

spremembi cene točke najmanj 3 dni pred uveljavitvijo. 

 

Cene magistralnih pripravkov se oblikujejo tako, da se obračuna nabavna vrednost porabljenih 

surovin, materiala in zaščitnih sredstev in vrednost opravljenih storitev. Osnovni storitvi se doda 

obračun storitve glede na pogoj dela. 

 

V letu 2018 smo opravili večji letni obseg programa lekarniških storitev za pripravo in izdajo zdravil 

glede na plan točk za leto 2018, ki smo ga prejeli od ZZZS-ja. Ta plača lekarnam izdana zdravila in 

medicinske pripomočke na podlagi dejansko obdelanih receptov in naročilnic, kar pomeni, da lekarna 

dobi plačano opravljeno delo po vnaprej določeni ceni. K ceni zdravil na recept prištejemo vrednost 

lekarniške storitve, ki jo dogovorijo ZZZS, Ministrstvo za zdravje in lekarne (LZS).  

 

Leto Vrednost točke za 

izdajo na recept 

Vročitev in obdelava RP                        

0,47 vrednosti točke 

1.11.2018 -31.12.2018                                   

1.5.2018 -31.10.2018                                                                               

1.4.2018 – 30.4.2018                                                                  

1.3.2018 – 31.3.2018 

1.1.2018 – 28.2.2018 

3,05 

2,99 

3,02 

3,24 

2,85 

1,43 

1,41 

1,42 

1,52 

1,34 

1.8.2017 - 31.12.2017 

1.1.2017 - 31.7.2017 

2,86 

2,84 

                    1,34 

1,33 

1.6.2016 - 31.12.2016 

1.1.2016-31.5.2016                                                                                            

2,98 

2,76 

1,40 

1,30 

1.7.2015 - 31.12.2015 

1.1.2015 - 30.6.2015 

2,83 

2,74 

1,33 

1,29 

2014 2,74 1,29 

2013 2,81 1,32 

2012 2,90 1,36 

2011 2,97 1,40 

Tabela 1: Vrednost lekarniške točke za izdajo zdravil na recept od leta  2011 do 2018 
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Kalkulativni elementi Vrednost točke Delež v % 

Stroški dela 2,33 77,93 

Materialni stroški 0,51 17,08 

Amortizacija 0,11 3,56 

Informatizacja 0,04 1,42 

Skupaj 2,99 100,0 

Tabela 2: Kalkulativni elementi točke ZZZS za 2018 iz Splošnega dogovora za 2018 

 

Izvajalec lekarniških storitev ima naslednje obveznosti: 

- vzdrževanje primerne zaloge zdravil, ki omogoča redno oskrbo zavarovanih oseb z zdravili, ki so 

dosegljiva na domačem tržišču, 

- izdajanje zdravil zavarovanim osebam na podlagi veljavnega recepta Zavoda v skladu s predpisi, 

ki urejajo področje zdravil, splošnimi akti ter navodili Zavoda, 

- zagotavljanje oskrbe z zdravili v času, ki je opredeljen s pogodbo med izvajalcem in Zavodom,  

- v primeru, če lekarna katerega od predpisanih zdravil nima na zalogi, bo to zdravilo zagotovila 

praviloma v roku 24 ur, razen v primeru, če zdravila ni na slovenskem tržišču. Lekarna posreduje 

podatke o izdanih zdravilih na recept v skladu z veljavnimi navodili za zajem in posredovanje 

podatkov v on-line sistemu. 

 

Od vseh točk, ki smo jih realizirali z izdajami zdravil na zelene recepte, so bile glede na plačnika 

realizirane v naslednjih deležih:  

 

Plačnik Število  točk              Delež v % 

OZZ 175.266 51,78 

PZZ (Vzajemna, Adriatic, Triglav) 157.409 46,51 

Proračun 5.249 1,55 

Doplačilo pacient 552 0,16 

Tabela 3: Realizacija točk izdaje zdravil na zelene recepte glede na plačnika v Zasavskih lekarna 

Trbovlje v letu 2018 

 

Plačnik Vrednost              Delež v % 

OZZ 543.738 92,569 

PZZ (Vzajemna, Adriatic, Triglav) 28.323 4,822 

Proračun 490 0,084 

Doplačilo pacient 14.830                                 2,525                               

Tabela 4: Struktura plačnika medicinskih pripomočkov na naročilnice v Zasavskih lekarna Trbovlje v 

letu 2018 

 

Delež kritja lekarniških storitev v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja je v Zasavju v letu 

2018 nekoliko padel glede na leto 2017 (52,8% ). Trend povečevanja izdanih zdravil, razvrščenih na 

vmesno listo, se nadaljuje. Na nadstandard beli recept je bilo realiziranih 80 točk in samoplačniški 

recept 4.379 točk. 
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Graf 1: Struktura izdaje zdravil glede na število receptov po listah v Zasavskih lekarnah Trbovlje v 

letu 2018 

 

Glede na število receptov se je izdaja zdravil, ki so razvrščena na pozitivno listo znižala za 1% glede 

na leto 2017.  Odstotek zdravil na negativni listi je ostal enak, kot leta 2017. Sem spadajo zdravila 

izdana na bel recept, na nadstandard Adriatic in veterinarski recepti.  

 

ATC Naziv skupine              Delež  

  2017 2018 

A ZDRAVILA ZA BOLEZNI PREBAVIL IN PRESNOVE 16,1                     16,4 

B ZDRAVILA ZA BOLEZNI KRVI IN KRVOTVORNIH ORGANOV 4,3                            4,4 

C ZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA 34,2                        34,2 

D ZDRAVILA ZA BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽNEGA TKIVA 1,7                            1,6 

G ZDRAVILA ZA BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL TER SPOLNI 

HORMONI 

5                               4,8 

H HORMONSKA ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE - 

RAZEN SPOLNIH HORMONOV 

2                               2 

J ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ 2,7                             2,7 

L ZDRAVILA Z DELOVANJEM NA NOVOTVORBE IN 

IMUNOMODULATORJI 

0,8                             0,8 

M ZDRAVILA ZA BOLEZNI MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA 4,1                             3,8 

N ZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE 20,9                         20,3 

P ANTIPARAZITIKI, INSEKTICIDI IN REPELENTI 0,1                            0,1 

R ZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL 5                                5 

S ZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL 1,9                             1,9 

V RAZNA ZDRAVILA 1,2                            1,1 

Tabela 5: Primerjava izdanih zdravil na recept po ATC klasifikaciji v Zasavskih lekarnah Trbovlje v 

letih 2017 in 2018 v deležu glede na število škatlic 
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Starost Število izdanih receptov Delež % 

        moški        ženske        skupaj   

   0 - 4 let 4.757 4.372 9.129 2,2 

   5 - 9 let 3.315 2.795 6.110 1,5 

10 - 14 let 2.181 1.982 4.163 1,0 

15 - 19 let 1.774 3.224 4.998 1,2 

20 - 29 let 3.852 8.638 12.490 3,0 

30 - 39 let 8.147 13.980  22.127 5,4 

40 - 49 let 12.320 18.786 31.106 7,5 

50 - 59 let 26.491 38.220 64.711 15,7 

60 - 69 let 49.919 52.546 102.465 24,8 

70 - 79 let  38.923 48.356 87.279 21,2 

80 - 84 let 11.688 21.502 33.190 8,0 

    85 + let 9.762 25.519 35.281 8,5 

Skupaj 173.129 239.920 413.049 100,0 

Tabela 6: Število Rp v Zasavskih lekarnah Trbovlje v letu 2018  glede na starost in spol 

 

Vrednost točke za izdajo zdravil brez recepta se določi z upoštevanjem kalkulativnih elementov, ki so 

opredeljeni v Metodologiji za izračun točke v ročni. V Zasavskih lekarnah Trbovlje smo v skladu s 

sklepom sveta zavoda in Finančnim načrtom za leto 2018 imeli vrednost točke v ročni 5,16 EUR. 

 

Kalkulativni elementi Vrednost točke Delež v % 

Stroški dela 4,02 77,85 

Materialni stroški 0,86 16,74 

Amortizacija 0,28 5,41 

Skupaj 5,16 100,0 

Tabela 7: Kalkulativni elementi točke v ročni izdaji v Zasavskih lekarnah Trbovlje v letu 2018 

 

Maržni sistem uporabljamo pri tržnem poslovanju, višina je odvisna od razmer na trgu. Uporablja se 

pri prodaji trgovskega blaga in izdaji medicinskih pripomočkov. 

 

 

Graf 2: Struktura ročne prodaje v Zasavskih lekarnah Trbovlje v letu 2018 

 
V strukturi ročne prodaje je glede na leto 2017 prišlo do sprememb in sicer se je zvišala prodaja 

zdravil brez recepta  in znižala prodaja magistralnih izdelkov. 
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Osnova za ugotavljanje uspešnosti lekarn je letni program dela lekarn, ki je medsebojno usklajen in 

dogovorjen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Podatki o realizaciji letnega programa 

dela za leto 2018 in primerjava z leti 2017,  2016 in  2015 so sledeči: 

 
OBLIKA DEJAVNOSTI Del. 

program 

2018  

Real. 

2018 

Real. 

2017 

Real. 

2016 

Indeks 

18/P18 

Index 

18/17 

Index 

18/16 

Zdravila na recept 331.333 342.934 331.333 331.169 103,5 103,5 103,6 

Zdravila v ročni 37.472 38.995 37.472 37.761 104,1 104,1 103,3 

Izdaja na dobavnice 11.391 10.440 11.391 12.156 91,7 91,7 85,9 

Izdelava mag. priprav.  na 

zalogo 

269 259 269 272 96,3 96,3 95,2 

Skupaj 380.466 392.628 380.466 381.358 103,2 103,2 103,0 

Tabela 8: Realizacija letnega programa dela izražena v številu točk 

 

Iz Tabele 8 je razvidno, da je realizacija števila točk  storitve »zdravila na recept« v letu 2018 znašala 

342.934 in je v primerjavi s planom točk za leto 2018 ZZZS višja za 4,8% in za 3,5% višja od 

Delovnega programa Zasavskih lekarn Trbovlje.  

Realizacija vseh opravljenih storitev v letu 2018 je višja  za 3,2 % glede na delovni program 

opravljenih točk po oblikah dejavnosti in s tem tudi glede na leto 2017 ter višja za 3 % glede na leto 

2016. Trend padanja prodaje zdravil v ročni prodaji se je ustavil, kar je v skladu z našo razvojno 

doktrino svetovanja v prosti prodaji. Izdaja na dobavnice je nekoliko nižja glede na plan, ki predstavlja 

hkrati realizacijo 2017 ter glede na leto 2016. Rezultat je odraz trenutne gospodarske situacije v 

Zasavju. 

 

Letni obseg programa lekarniških storitev s strani ZZZS za pripravo in izdajo zdravil predpisanih na 

recept je znašal 326.595 točk in produktivnost na delavca 10.456 točk. Tako je bilo s strani ZZZS 

planirano v letu 2018 priznanih 31,24 delavcev (v letu 2017 31,21 delavcev). Opravili smo 342.934 

točk, kar glede na produktivnost na delavca znaša 32,8 delavca. Na dan 31. 12. 2018 je bilo dejansko 

stanje 45 zaposlenih (od tega 2 na porodniškem dopustu in 3 na daljšem bolniškem dopustu), 

povprečno zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 smo imeli 42.  

 

V lekarniški točki je priznan kader: 

- farmacevt specialist s plačnim razredom 43 (dejansko zaposleni s povprečnim 44 PR), 

- farmacevt receptar s plačilnim razredom 39 (dejansko zaposleni s povprečnim 39 PR), 

- farmacevt tehnik s plačilnim razredom 24 (dejansko zaposleni s povprečnim 30 PR), 

- delavci drugih strok s plačilnim razredom 27 (dejansko zaposleni s povprečnim 39 PR), 

- lekarniški delavec s 12 plačilnim razredom (dejansko zaposleni s povprečnim 16 PR).. 

 

V Tabeli 9 so v točkah prikazane opravljene storitve (zdravila na recept, zdravila v ročni, izdaja na 

dobavnice in izdelava magistralnih pripravkov na zalogo) po posameznih organizacijskih enotah ter 

primerjava realizacije z delovnim programov ZLT za leto 2018. Vseh storitev je bilo opravljenih za 

392.629 točk. Realizacija storitev v letu 2018 je na nivoju zavoda višja za 3,2% glede na delovni 

program ZLT za leto 2018. 
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OBLIKA DEJAVNOSTI Del.progr. 2018 Real.2018 Indeks 

18/P18 

LEKARNA HRASTNIK    

1. Zdravila na Rp 70.444 71.885 102,0 

2. Zdravila v ročni 7.142 7.281 101,9 

3. Izdaja na dobavnice 510 499 97,8 

4. Izdelava mag. pripravkov na zalogo / / / 

   S K U P A J: 78.096 79.665 102,0 

LEKARNA TRBOVLJE    

1. Zdravila na Rp 110.184 111.526 101,2 

2. Zdravila v ročni 9.240 9.575 103,6 

3. Izdaja na dobavnice 10.064 9.191 91,3 

4. Izdelava mag. pripravkov na zalogo 121 140 115,9 

   S K U P A J: 129.609 130.432 100,6 

LEKARNA ZAGORJE    

1. Zdravila na Rp 106.238 106.117 99,9 

2. Zdravila v ročni 13.097 13.185 100,7 

3. Izdaja na dobavnice 443 434 97,9 

4. Izdelava mag. pripravkov na zalogo 139 105 75,6 

   S K U P A J: 119.917 119.841 99,9 

LEKARNA CENTER    

1. Zdravila na Rp 22.365 23.230 103,9 

2. Zdravila v ročni 5.339 5.488 102,8 

3. Izdaja na dobavnice 59 60 102,2 

4. Izdelava mag. pripravkov na zalogo 10 14 144,5 

   S K U P A J: 27.773 28.792 103,7 

LEK.PODR.DOL PRI HR.    

1. Zdravila na Rp 10.372 18.242 175,9 

2. Zdravila v ročni 1.041 1.768 169,8 

3. Izdaja na dobavnice 17 22 132,2 

4. Izdelava mag. pripravkov na zalogo / / / 

   S K U P A J: 11.430 20.032 175,3 

LEK.PODR.IZLAKE    

1. Zdravila na Rp 11.731 11.933 101,7 

2. Zdravila v ročni 1.612 1.699 105,4 

3. Izdaja na dobavnice 298 233 78,2 

4. Izdelava mag. pripravkov na zalogo / / / 

   S K U P A J: 13.641 13.865 101,6 

Skupaj zavod 380.466 392.629 103,2 

Tabela 9: Delovni program opravljenih storitev točk za leto 2018 v primerjavi z realizacijo 2018 po 

enotah v zavodu 

 

V Tabeli 10 je prikazana realizacija marže, ki obsega izdajo medicinskih pripomočkov na naročilnice, 

bele recepte, katerih izdelki so na marži, gotovinsko prodajo in dobavnice, ki se je zvišala na nivoju 

zavoda za 8,9%. 
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  MARŽA   

OBLIKA DEJAVNOSTI  real - 2017  real -2018 INDEKS 

LEKARNA HRASTNIK    

1. MP 19.299,5 19.023,9 98,6 

2. Recepti 128,2 178,2 139,0 

3. Gotovinska prodaja 51.644,8 56.656,7 109,7 

4. Dobavnice 2.044,1 3.109,9 152,1 

SKUPAJ 73.116,5 78.968,7 108,0 

LEKARNA TRBOVLJE    

1. MP 30.619,3 32.891,0 107,4 

2. Recepti 209,5 216,5 103,3 

3. Gotovinska prodaja 82.918,8 91.272,5 110,1 

4. Dobavnice 2.427,0 3.170,6 130,6 

SKUPAJ 116.174,5 127.550,6 109,8 

LEKARNA ZAGORJE    

1. MP 16.678,0 18.003,4 107,9 

2. Recepti 282,2 209,8 74,4 

3. Gotovinska prodaja 100.344,2 107.076,6 106,7 

4. Dobavnice 2.559,0 2.646,0 103,4 

SKUPAJ 119.863,4 127.935,8 106,7 

LEKARNA CENTER    

1. MP 7.343,7 7.053,8 96,1 

2. Recepti 35,3 42,9 121,6 

3. Gotovinska prodaja 44.558,4 46.774,0 105,0 

4. Dobavnice 309,3 368,2 119,1 

SKUPAJ 52.246,6 54.238,9 103,8 

LEK. PODR. DOL    

1. MP 2.265,5 4.018,4 177,4 

2. Recepti 70,2 175,9 250,6 

3. Gotovinska prodaja 7.905,4 13.021,6 164,7 

4. Dobavnice 90,9 68,9 75,8 

SKUPAJ 10.332,0 17.284,8 167,3 

LEK. PODR. IZLAKE    

1. MP 2.094,0 2.129,8 101,7 

2. Recepti 7,0 3,1 44,4 

3. Gotovinska prodaja 11.683,3 11.916,5 102,0 

4. Dobavnice 562,2 501,8 89,3 

SKUPAJ 14.346,4 14.551,2 101,4 

Skupaj zavod 386.079,3 420.530,0 108,9 

Tabela 10: Primerjava realizacije marže med letoma 2017 in 2018 v Zasavskih lekarnah Trbovlje 
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ENOTA REALIZACIJA REALIZACIJA INDEKS 

2017 2018 

HRASTNIK 89.500 89.452 99,9 

DOL 13.394 23.206 173,3 

SKUPAJ 102.894 112.658 109,5 

TRBOVLJE 137.998 141.341 102,4 

CENTER 28.040 29.158 104,0 

SKUPAJ 166.038 170.499 102,7 

ZAGORJE 125.674 124.765 99,3 

IZLAKE 14.130 14.405 101,9 

SKUPAJ 139.804 139.170 99,5 

Skupaj zavod 408.736 422.327 103,3 

Tabela 11: Realizacija obdelanih receptov in naročilnic za MP  za leto 2018 v primerjavi z Delovnim 

programom Zasavskih lekarn Trbovlje 2018 

 

Realizacija posameznih enot Zasavskih lekarn Trbovlje glede na plan kaže, da so uporabniki 

lekarniških storitev dvigovali zdravila na recept in medicinske pripomočke na naročilnice več v naših 

manjših enotah, kot je bil trend že v letih 2017 in 2016. Ker je obremenjenost strokovnega kadra z 

številom receptov in naročilnic višja v večjih enotah, smo z rezultatom zadovoljni in bi želeli, da se ta 

trend nadaljuje. Število vseh izdanih receptov je bilo 413.249 od tega 103.934 izdaj na obnovljiv 

recept. V letu 2018 je bilo obdelanih 9.548 belih receptov, 611 izdaj na tuje recepte in 206 izdaj na 

veterinarske recepte. Naročilnic je bilo obdelanih 9.071. 

 

Podatki kažejo, da je bilo število obdelanih receptov in naročilnic za medicinske pripomočke v letu 

2018 422.327, kar je za 3,3 % več glede na delovni program za leto 2018 in realizacijo v letu 2017. 

Najvišji indeks je v Lekarniški podružnici Dol, nato sledi Lekarna Center. Obremenjenost strokovnega 

kadra je razvidna iz obdelanega števila receptov na magistra farmacije. V Zasavskih lekarnah Trbovlje 

je v povprečju obdelal magister farmacije v letu 2015 23.989 receptov ter naročilnic, v letu 2016 

22.866 in 22.707 v letu 2017 ter 21.116 v letu 2018. Obremenjenost farmacevtov se je glede na leto 

2017 znižala za 7%. Slovenski farmacevti smo v primerjavi z ostalimi farmacevti v EU, kjer je 

normativ 12 - 14.000 receptov na leto, še vedno preobremenjeni. 

 

 

Graf 3: Struktura izdaje na recepte in naročilnice za MP v Zasavskih lekarnah Trbovlje v letu 2018 
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Primerjava med letoma 2017 in 2018 nam kaže, da se je  struktura izdaje receptov in naročilnic v 

Zasavskih lekarnah nekoliko spremenila. Znižal se je delež receptov za magistralne pripravke. 
 

 

4.3. POSLOVNI IZID 

 

 

LETO 

2017 
FN 2018 

LETO 

2018 

INDEKS 

Real. 2018 / 

Real. 2017 

INDEKS 

Real. 

2018 / FN 

2018 

CELOTNI PRIHODKI 12.294.753 12.343.229 13.196.567 107,33 106,91 

CELOTNI ODHODKI 12.099.773 12.163.629 12.941.075 106,95 106,39 

POSLOVNI IZID 194.980 179.600 255.492 131,03 142,26 

Davek od dohodka pravnih oseb 16.240 14.496 22.121 136,21 153,60 

POSLOVNI IZID Z 

UPOŠTEVANJEM  

DAVKA OD DOHODKA 

 

 

178.780 

 

 

165.104 

 

 

233.371 

 

 

130,54 

 

 

141,35 

DELEŽ PRESEŽKA V 

CELOTNEM PRIHODKU 

 

1,45 % 

 

1,34 % 

 

1,77 % 

 

 

 

 

Tabela 12: Poslovni izid po letih v EUR 

 

Presežek prihodkov nad odhodki je višji za 30,54 % glede na preteklo leto ter višji za 41,35 % glede 

na finančni načrt. Višji presežek je predvsem posledica višje lekarniške točke in večjega obsega 

lekarniške dejavnosti.  

 

 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI 

NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo. Obremenjenost strokovnega kadra se iz leta v 

leto veča zaradi sprememb in razvoja lekarniške dejavnosti – izvajanje kognitivnih storitev, 

nadgrajevanje e- recepta, priprava za avtentifikacijo zdravil in pojasnjevanja sistema medsebojno 

zamenljivih zdravil in terapevtskih skupin zdravil. Zaradi velikega tveganja z vidika finančne 

obremenitve pri obvladovanju zalog veliko časa posvečamo optimizaciji zalog, saj predstavljajo 

zaloge vezavo finančnih sredstev, nabavna vrednost prodanih zdravil in ostalega blaga pa večji delež 

odhodkov zavoda (85,8 %).   

 

 

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
Poslovno leto 2018 je bilo glede na zastavljene cilje uspešno. Poslovanje smo mesečno spremljali po 

enotah in na nivoju zavoda. V letu 2018 smo racionalno poslovali ob ustvarjanju presežka prihodkov 

nad odhodki.  

 

 

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
Pri svojem delu smo sledili lekarniškim standardom ter upoštevali navodila Lekarniške zbornice 

Slovenje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje.  
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7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 

 

KAZALNIK 
Leto 

2016 

Leto 

2017 

Leto 

2018 

Indeks 

(2018/2017) 

Kazalnik gospodarnosti 
(celotni prihodki / celotni odhodki) 

1,02 1,02 1,02 100,0 

Kazalnik ekonomičnosti 
(poslovni prihodki / poslovni odhodki) 

1,02 1,02 1,02 100,0 

Donosnost sredstev 
(presežek prihodkov nad odhodki / povp. sredstva) 

0,08 0,06 0,08 141,5 

Delež amortizacije v celotnem prihodku 
(stroški amortizacije / celotni prihodki) 

0,005 0,005 0,005 100,0 

Stopnja odpisanosti opreme 
(popravek vrednosti opreme / nabavna vrednost opreme) 

0,85 0,87 0,85 97,6 

Delež terjatev v celotnem prihodku 
(stanje terj.- (den.sred. v blag. in stanje na TRR))/cel.prih.) 

9,13 6,99 9,05 129,5 

Dnevi vezave zalog blaga 
(pov. stanje zalog / stroški nabavne vred. prod. blaga x 365) 

23 24 24 100,0 

Prihodkovnost sredstev 
(poslovni prihodki / osnovna sredstva po nabavni vrednosti) 

6,13 6,23 6,50 104,30 

Stroškovnost dela 
(stroški dela / poslovni prihodki) 

11,98 11,51 11,18 97,1 

Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi  
(kratk. sredstva, PČR in zaloge)/(kratk. obveznosti in PČR) 

2,56 2,70 2,71 100,2 

Prihodki na delavca 
(poslovni prihodki / delavci iz ur) 

274.634 285.292 315.062 110,4 

Odhodki na delavca 
(poslovni odhodki / delavci iz ur) 

270.288 281.382 309.674 110,1 

Tabela 13: Kazalniki poslovanja 2018 v primerjavi s kazalniki  leta 2016 in 2017 

 
- Kazalnik gospodarnosti je enak kot v preteklem letu. 

- Kazalnik ekonomičnosti je enak kot v preteklem letu.  

- Donosnost sredstev se je glede na preteklo leto povečala za 41,5 25 %, kar je posledica višjega 

presežka prihodkov nad odhodki (višja vrednost lekarniške točke). 

- Delež amortizacije v celotnih prihodkih je le 0,005 in je enak kot v preteklem letu. 

- Stopnja odpisanosti opreme znaša 0,85 in je nižja za 2,4 % glede na preteklo leto, kar pomeni, da 

smo vlagali v nove nabave opreme več, kot je znašala obračunana amortizacija. 

- Delež terjatev v celotnem prihodku je za 29,5 % višji od deleža v preteklem letu, kar je posledica 

višjih terjatev do ZZZS. ZZZS plačuje zahtevke v 30 dneh, zahtevki se izdajo dekadno (za 10 

dnevno realizacijo). V terjatvah na dan 31.12.2017 sta bila zahtevka za 2. in 3. dekado decembra 

2017 (zahtevek za plačilo prve dekade za mesec december 2017 je bila poravnana že v letu 2017). 

V terjatvah na dan 31.12.2018 so zahtevki za 3. dekado novembra 2018 in za vse tri dekade 

decembra 2018, vse terjatve so bile poravnane v letu 2019. Posledično so zato terjatve do ZZZS 

na zadnji dan 2018 višje od stanja konec leta 2017, stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2018 pa 

je nižje od stanja konec predhodnega leta. 

- Dnevi vezave zalog blaga so iste kot v preteklem letu. 

- Prihodkovnost sredstev znaša 6,50 in je večja za 4,3 % glede na preteklo leto. Kazalnik nam 

pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost 

obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da 

je vrednost kazalnika čim višja. 

- Stroškovnost dela je razmerje med stroški dela in poslovnimi prihodki in znaša 11,18 in je nižja 

za 2,9 % glede na preteklo leto, zaradi višjih stroškov dela za 4,2 % in zvišanja poslovnih 

prihodkov za 7,3 % glede na preteklo leto. 
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- Indeks pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi znaša 2,71 in je za 0,2 % višji kot 

v preteklem letu, predvsem zaradi povečanja terjatev do ZZZS za 56 %. Ustrezen indeks je okoli 

1. V primeru, da bi bil indeks < 1 (kratkoročne obveznosti > gibljiva sredstva), bi kazalo na 

slabšanje likvidnosti. Glede na to, da imamo indeks > 1 (gibljiva sredstva > kratkoročnih 

obveznosti), pa pomeni, da imamo del kratkoročnih sredstev (predvsem zaloge in del terjatev) 

financiranih z dolgoročnimi viri. 

- Prihodki na delavca znašajo 315.062 EUR in so višji za 10,4  % glede na preteklo leto, zaradi 

višjih prihodkov (višja vrednost prodanih zdravil in višja lekarniška točka). 

- Odhodki na delavca znašajo 309.674 EUR in so višji za 10,1 % glede na preteklo leto, kar je 

posledica višjih odhodkov (višja nabavna vrednost prodanega blaga).   

 

Likvidnih težav nimamo, obveznosti poravnavamo v dogovorjenih rokih in ne izkazujemo zapadlih 

obveznosti. 

 

 

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovodenje, kontrole 

in notranje revidiranje s ciljem obvladovanja poslovanja in zagotavljanja zakonite, gospodarne in 

učinkovite porabe javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev.  

Finančno poslovodenje obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja finančnih 

načrtov, računovodenja in poročanja zato, da se zagotovi zakonita, gospodarna in učinkovita poraba 

javnih sredstev ter dosežejo zastavljeni cilji.  

Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod za obvladovanje tveganj, ki lahko vplivajo na 

zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ter doseganje zastavljenih ciljev.  

 

8.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 

 
S ciljem učinkovitega upravljanja s tveganji smo vzpostavili sistem prepoznavanja, proučevanja in 

ocenjevanja tveganj, s katerimi se srečujemo pri izvajanju strategije razvoja in doseganja ciljev 

Zasavskih lekarn Trbovlje. Vsako leto revidiramo Register tveganj Zasavskih lekarn Trbovlje in Načrt 

integritete. 

 

Poslovni cilji na področju NNJF se nanašajo na sprejet Načrt integritete: 

- aktivnosti v zvezi z izvedbo javnega naročila za nabavo zdravil in drugega blaga, ki se bo izvedel 

v okviru Lekarniške zbornice (k skupnemu naročilu smo se pridružili že v letu 2017); 

- izvedba aktivnosti, ki jih zahteva Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679. 

 

8.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 

 

Obstoječa tveganja: 

- sprejetje novega Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje 

zaradi usklajenosti delovanja zavoda z ZLD-1, 

- javno naročilo za zdravila in ostalo blago v okviru LZS, 

- Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679, 

- izpad električne energije, 

- Enoten klasifikacijski načrt ZLT. 

 

Izvedbeni ukrepi: 

- povezovanje z ustanovitelji in sprejetje novega Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda 

Zasavske lekarne Trbovlje, 
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- sodelovati pri aktivnostih z LZS pri izvedbi skupnega javnega naročila za nabavo zdravil in 

ostalega blaga, 

- najem zunanjega svetovanja za uskladitev internih aktov na področju varstva podatkov   

- nabava agregata,  

- priprava Enotnega klasifikacijskega načrta ZLT. 

 

8.3. Aktivnosti na področju NNJF 

 
Notranja revizija, katere namen je presoditi zakonitost delovanja zavoda in učinkovitost notranjega 

kontrolnega sistema, se izvaja v tekočem letu za preteklo leto. Lastne notranje – revizijske službe 

nimamo, zato izvajamo notranjo revizijo z zunanjimi revizorji. 

 
Na osnovi ocene tveganja in izvedenih notranjih revizije smo v letu 2018 izvedli notranjo revizijo z 

zunanjim izvajalcem na področju informacijske tehnologije oz. programov, in sicer preveritev ustrezne 

vzpostavitve in delovanja notranjih kontrol (splošne in aplikativne) v informacijskem sistemu Edico 

ter primernost in delovanje vzpostavljenih kontrol pri njenih integracijah z drugimi viri. Notranjo 

revizijo je izvedel zunanji izvajalec ALTA konto d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana. Cilj revizijskega 

pregleda je bil pripoznati tveganja, oceniti ustreznost vzpostavljenih kontrol in podati morebitna 

priporočila na revidiranem področju. 

 

Na podlagi opravljene notranje revizije je bilo ugotovljeno, da so splošne kontrole informacijskega 

sistema vzpostavljene in upravljane zadovoljivo. Izražena sta zadržka v zvezi dostopanjem dobavitelja 

do produkcijskega okolja ZLT zaradi urejanja licenc, uporabnikov in njihovih pravic ter v zvezi z 

zamudo pri izvedbi uskladitve programske opreme z zahtevami uredbe GDPR. Revizor meni, da 

programska oprema PIS Edico v ZLT učinkovito podpira procese v FRS, vnosne in aplikativne 

kontrole so učinkovito vzpostavljene in delujoče, omogočen je sodoben način integracije z zunanjimi 

programi in storitvami. Na voljo sta tudi primerna uporabniška dokumentacija in podpora 

uporabnikom.  

 

Notranji revizor je podal 13 priporočil za izboljšanje delovanja notranjih kontrol, predvsem: da zunanji 

izvajalec pripravi in ZLT seznani z načrtom uskladitve programske opreme z zahtevami GDPR; da 

zunanji izvajalec ob zamenjavi tehnologije prilagodi tudi orodje za nadzor licenc, izdela osnovno 

tehnično dokumentacijo z navodilom za nameščanje verzij/nadgradenj/popravkov in administracijo 

uporabnikov; da omejimo dostop do dobavitelja produkcijskega okolja; da namestimo PIS Edico na 

strežnik, ki ga upravljamo in vzdržujemo v ZLT; da od obdelovalca na 2 leti zahtevamo pridložitev 

veljavnega potrdila o skladnosti s standardom ISO27001 ali mnenje revizorja IS. Priporočila in 

ugotovljene pomanjkljivosti smo delno odpravili že v letu 2018, delno pa jih bomo odpravili v 

tekočem letu.  

 
Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega  

nadzora javnih financ za zadnja 4 leta: 

 

Komponente sistema notranjih kontrol 
 Povprečne ocene  

2015 2016 2017 2018 

1. NOTRANJE KONTROLNO OKOLJE 2 3 3 3 

2. UPRAVLJANJE S TVEGANJI 2 3 3 3 

3. KONTROLNE DEJAVNOSTI 2 2 2 3 

4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE 3 4 4 4 

5. NADZIRANJE 2 2 3 3 

Tabela 14 : Primerjava povprečnih ocen komponent sistema notranjih kontrol v letih 2015, 2016, 2017 

in 2018 
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Legenda: 

4 → na celotnem poslovanju, 

3 → na pretežnem delu poslovanja, 

2 → na posameznih področjih poslovanja, 

1 → še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

0 → še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli 

 

 

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 

BILI DOSEŽENI 
 
Zastavljeni cilji so bili v veliki meri doseženi, odstopanja so razložena v posameznih poglavjih.  

 

 

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 
V letu 2018 smo si prizadevali za izvajanje kakovostnih storitev in optimalno preskrbo prebivalcev 

Zasavja z zdravili, medicinskimi pripomočki in ostalimi sredstvi za varovanje zdravja in nego. Ves čas 

tudi vlagamo v vzdrževanje in obnovo lekarniških enot, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 

ter si prizadevamo za varovanje okolja. Zaradi slabe gospodarske situacije se trudimo omogočiti 

pripravništvo čim večjemu številu dijakov Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, saj po 

opravljenem pripravništvu lažje dobijo zaposlitev. 

 

 

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA 

IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH 

VLAGANJIH 
 

11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2018 

Poudarek je na složnem  delovanje sodelavcev in motiviranju za nove izzive. Cilj mora biti 

sprejemanje raznolikosti v razmišljanju in obnašanju in upoštevanje individualnosti posameznika. Le 

tako lahko dosežemo njegovo maksimalno motivacijo na delovnem mestu. 

Za doseganje ciljev so zelo pomembni prenos in razvoj znanj ter izgradnja dobrih medsebojnih 

odnosov. Z razvojem informacijske tehnologije in znanja ter z usmerjenostjo na zadovoljstvo 

pacientov so vrednote primarno grajene na razvoju in aplikaciji intelektualnega kapitala. 

 

V Zasavskih lekarna Trbovlje je bilo po stanju na dan 31.12.2018 zaposlenih 45 delavcev.  Od tega je 

bilo 39 zaposlenih za nedoločen čas (od tega ena za polovični delovni čas) ter 6 za določen delovni 

čas: 3 zaradi nadomeščanja zaposlenih, ki so odsotne zaradi daljše bolniške odsotnosti in porodniškega 

dopusta, 1 zaradi zaradi povečanega obsega dela in 2 zaradi opravljanja pripravništva. V letu 2018 

smo omogočili 3 pripravništva. Sredi leta 2018 se je upokojila delavka v finančno računovodski 

službi. Njena dela je prevzela nova sodelavka. 
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Graf 4: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2018  

 

Zaradi  obremenjenosti  magistrov farmacije s številom receptov in uvajanja novih projektov smo 

imeli na dan 31.12. 2018 zaposlenih 22 magistrov farmacije (od tega ena na daljši bolniški odsotnosti 

in dve na porodniškem dopustu). Daljšo bolniško odsotnost smo nadomestili z novo zaposlitvijo s 

1.1.2019.  Farmacevtskih tehnikov zaposlujemo deset. V upravi smo imeli štiri zaposlene (od tega eno 

za polovični delovni čas). V zavodu smo imeli zaposlenih sedem lekarniških strežnic (od tega eno na 

daljši bolniški odsotnosti in eno zaposleno za krajši delovni čas (25 ur na teden)). 

 

OBLIKA DELA Real. 

2016 

Real. 

2017 

Real. 

2018  

Indeks Indeks 

  2018/2017 2018/2016 

REDNO DELO 81.887 78.578 81.593 103,8 99,6 

Redno delo 65.285 60.643 62.248 102,6 95,3 

Izostanki v breme ZLT 16.602 17.935 19.345 107,9 116,5 

Praznične ure 2.860 3.296 4.021 122,0 140,6 

Redni letni dopust 11.037 12.185 11.216 92,0 101,6 

Izredno plačan dopust 136 128 80 62,5 58,8 

Študijski dopust 0 0 96   

Strok. izobraževanje 1.480 1.254 1.205 96,1 81,4 

Strok. izobraževanje tujina 0 0 0   

Službena pot  16 0 0   

Boleznina do 30 dni 1.028 1.064 2.727 256,3 265,3 

Poškodba pri delu 45 0 0   

Poškodba izven dela 0 8 0   

NADURE 5.952 5.885 5.663 96,2 95,1 

Nadure 962 859 682 79,5 70,9 

Dežurstvo 4.990 5.026 4.981 99,1 99,8 

IZOSTANKI V BREME DRUGIH 11.762 6.541 7.668 117,2 65,2 

Boleznina nad 30 dni 406 2.510 3.168 126,2 780,3 

Nega in spremstvo 56 1.800 1.896 105,3 3.385,7 

Porodniški dopust 10.248 1.176 2.000 170,1 19,5 

Krvodajalstvo 8 16 8 50,0 100,0 

ZPIZ 1.044 1.039 596 57,4 57,1 

 SKUPAJ 99.601 91.004 94.924 104,3 95,3 

Tabela 15: Opravljene ure po oblikah dela za leto 2018 v primerjavi z letoma 2017 in 2016 

dr. znanosti:1

mag. farm.spec.:2

mag. farm.:15

farm. tehn.:10

uprava:4

lek. strežnice:5
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V letu 2018 so se povečali izostanki v breme ZLT za 7,9 %, predvsem iz naslova boleznin do 30 dni in 

prazničnih dni. Posledično zaposleni niso mogli koristiti letnega dopusta, ki se prenaša v leto 2019. 

Povečujejo se tudi izostanki, ki so financirani v breme ZZZS, kar je posledica strukture zaposlenih 

(visok delež  mlajšega in starejšega kadra).     

 

11.1.2. Ostale oblike dela 

 
Z magistrom farmacije, ki se je upokojil maja 2017, smo konec oktobra 2017 sklenili pogodbo o 

opravljanju začasnega ali občasnega dela (nepredvidena odsotnosti zaradi podaljševanja nege). Z 

delom po pogodbi je nadaljeval še v prvi polovico 2018. Dela so se opravljala po potrebi, v primeru 

krajših bolniških odsotnosti farmacevtov,  največ 60 ur mesečno.   

 

V letu 2018 nismo zaposlovali preko agencije za posredovanje delovne sile, zaradi narave dela nismo 

omogočili dela preko študentskih servisov in preko javnih del.  

 

11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 
 

V letu 2018 so se zaposleni v skladu z določili Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/2006, 42/2017) udeleževali izobraževanj s ciljem 

razvijanja kompetenc in pridobivanja novih znanj. V letu 2018 je  ena magistra farmacije nadaljevala s 

specializacijo iz klinične farmacije. 

Zaposleni so se udeležili strokovnih izobraževanj, ki so jih organizirali Fakulteta za farmacijo, 

Lekarniška zbornica Slovenije, Slovensko farmacevtsko društvo in Zasavska podružnica SFD-ja, 

Klinika Golnik, Onkološki inštitut, Center za klinično toksikologijo, spletni portal FarmaPro in 

Doctrina, Društvo ekonomistov, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in 

proizvajalci izdelkov, ki so na voljo v lekarnah. Plan izobraževanj smo v celoti izpolnili. S številom ur 

izobraževanja se približujemo določilom Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev (5. člen: Delavci se morajo strokovno izpopolnjevati, in sicer delavci z 

univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka 

tri leta ter delavci s srednjo strokovno izobrazbo najmanj 5 dni na leto oziroma najmanj 15 dni na 

vsaka tri leta). 

Zavod ima status učnega centra. Kot učni zavod opravljamo mentorsko dejavnost.  V letu 2018 smo 

izvedli praktični pouk za dijake Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, usposabljanja iz 

naslova prekvalifikacij iz naslova pridobitve naziva farmacevtski tehnik ter praktično usposabljaje za 

študente Fakultete za farmacijo. Omogočili smo opravljanje pripravništva 3 farmacevtskim tehnikom, 

ki so bili financirani s strani ZZZS. 

 

Področje Ure 

izobraževanj 

v letu 2018 

Ure  

izobraževanj 

v letu 2017 

Ure 

izobraževanj 

v letu 2016 

Ure 

izobraževanj 

v letu 2015 

farmacevtske stroke in  

zdravstvene stroke 
1.120 1.105 1.321 544 

finančno-računovodsko, 

kadrovsko ter vodstveno  

področje 

 

85 149 159 168 

SKUPAJ 1.205 1.254 1.480 712 

Tabela 16: Udeležba na izobraževanjih v urah in področjih v letih 2015 - 2018 
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11.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 
Zavod  ima zunanje izvajalce za vzdrževanje programov, računalnikov in AOP opreme, vzdrževalca za 

elektro storitve, vodovodne storitve, varovanje objektov in prevoz gotovine ter zdravil, varstva pri 

delu, pravno svetovanje in notranjo revizijo. Stroški v letu 2018 bistveno ne odstopajo od stroškov 

preteklega leta in načrtovanih stroškov. Za navede dejavnosti nimamo lastnih zaposlenih. Struktura 

stroškov je razvidna iz tabele v računovodskem poročilu, poglavje 2.2. analiza odhodov. V letu 2018 

so se povečali stroški vzdrževanje programov zaradi usklajevanja z zakonodajo. Zaradi uskladitve 

poslovanja z GDPR smo podpisali pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki je bil izbran skupaj z ostalimi 

javnimi zavodi Občine Trbovlje. 

 

 

11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018 

Obrazec 2: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 

Z investicijskimi vlaganji v obnovo, vzdrževanje in opremo lekarniških prostorov zagotavljamo 

kakovosten nivo lekarniških storitev. Razvoj dejavnosti zagotavljamo s sodobno informacijsko in 

komunikacijsko tehnologijo ter nadgrajevanjem lekarniške programske opreme.  

           v EUR, brez centov 

 

Realizacija 

2018  
Plan 2018 

Neopredmetena sredstva     

ureditev stopnišča do Lekarne Hrastnik-ograja 3.630 3.000 

licence za program Linox (10 let) 3.643 3.700 

toplotna črpalka Lekarna Trbovlje 8.357 10.000 

program za cenovke 1.374 0  

skupaj 17.004 16.700 

Zgradbe     

ureditev vetrolova v Lekarni Trbovlje 0 10.000 

skupaj 0 10.000 

Oprema     

računalniška oprema (strežnik, monitor, računalnik, 

poštni strežnik, priner LZ) 
3.124 5.350 

zračna zavesa v Lekarno Trbovlje 3.706 5.000 

klima naprava (AOP) 0 1.000 

telefoni 367 0 

usmerjevalniki 6x 0 2.000 

hladilnik laboratorijski steklena vrata (Hrastnik) 1.821 2.000 

tehtnice, sito, mešalniki, pipete,.. 3.419 0 

označevalci cen v Lekarni Trbovlje, Hrastnik in Center 29.721 40.000 

dlančniki 4 x  908 3.500 

agregat Lekarna Hrastnik 3.207 10.000 

drobni inventar (koši za smeti, stojala za dežnike, 

predpražniki z logotopom) 
3.390 3.000 

lekarniški znaki 5 x 350 2.200 

omara 910 0 

Čitalci KZZ  20 x 0 1.000 

čitalci bankovcev 11 x 0 1.100 

sortirnik kovancev 4 x 0 1.120 

Zebra čitalniki 19 x 3.914 0 
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sesalec v Lekarni Dol, Izlake, Hrastnik 367 200 

trezor 0 300 

pohištvo (vrtljiv stol Lekarna Dol) 126 150 

skupaj 55.330 77.920 

Druga oprema     

strokovne knjige 2.645 0 

skupaj 2.645 0 
SKUPAJ 74.979 104.620 

Tabela 17: Realizacija investicijskih vlaganj v 2018 v primerjavi s planom 

 V letu 2018 je bil sprejet Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, ki nam nalaga, da v 

Lekarni Trbovlje (ki opravlja dežurno službo) uredimo čakalnico za paciente. Preureditev vetrolova v 

čakalnico je v teku. Zaradi avtentifikacije zdravil smo nabavili nove čitalnike, ki jih nismo planirali. 

Ostala planirana nabava je bila realizirana v januarju 2019. 

 

Nove nabave so bile financirane iz sredstev amortizacije leta 2018 v višini 63.682 EUR in iz 

neporabljenih sredstev amortizacije preteklih let 11.297 EUR, kot je bilo predvideno v Finančnem 

načrtu.  

 

 

11.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018 

  Obrazec 3: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 

Stroški vzdrževalnih del 
Strošek v 

letu 2017 

Finančni 

načrt 2018 

Strošek v 

letu 2018 

Indeks 

(real 2018/ 

FN 2018) 

Stroški tekočega vzdrževanja 50.912 56.912 59.038 103,7 

vzdrževanje programov Edico in Recipe 32.070 37.070 39.455 106,4 

vzdrževanje računalniške opreme 4.798 5.798 6.218 107,2 

tekoče vzdrževanje 14.044 14.044 13.365 95,2 

Stroški investicijskega vzdrževanja 19.426 5.000 6.276 125,5 

SKUPAJ STROŠKI VZDRŽEVANJA 70.338 61.912 65.314 105,5 

Tabela 18: Realizacija opravljenih vzdrževalnih del v 2018 v primerjavi s planom in preteklim letom 

 

Višji stroški vzdrževanja programov Edico in Recipe so nastali zaradi uskladitve s predpisi (GDPR, 

avtentifikacija zdravil). Stroške investicijskega vzdrževanja predstavlja predvsem validacija lekarniške 

opreme. 
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RAČUNOVODSKO 

POROČILO ZA LETO 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Nada Gole, univ. dipl. ekon. 

 

Odgovorna oseba zavoda: Sabina Drobnič, mag. farm,.mag. posl. in ekon. ved 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 
 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 

58/10, 104/10, 104/11 in 86/16): 

a) Bilanca stanja (priloga 1) 

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 

1/A) 

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 

d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 

3/A) 

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) 

g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) 

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2018 

- Obrazec 2: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 

- Obrazec 3: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 

2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 

  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 

   2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih 

    uporabnikov po načelu denarnega toka 

   2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih 

    uporabnikov 

   2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

po vrstah dejavnosti 

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2017 in preteklih let 

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018. 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

Stran 45 od 59 

 

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM 

K BILANCI STANJA  
 

1.1. SREDSTVA 

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve (AOP 002 in 003) 

 
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 

            v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 4.464  

003 Dolgoročne premoženjske pravice 210.899 223.945 106,2 

005 Druga neopredmetena sredstva 4.868 23.761 488,1 

007 Neopredmetena sredstva v pripravi 15.263 0  

00 Skupaj AOP 002 231.030 252.170 109,2 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 159.177 173.627 109,1 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 71.853 78.543 109,3 

                                            

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 

2018 povečala za nove nabave v višini 17.004 EUR (vnaprej plačani stroški vzdrževanja cenovk do 

leta 2023, vlaganja v tuja osnova sredstva ( ograja na stopnišču do Lekarne Hrastnik in sofinanciranje 

toplotne črpalke za Lekarno Trbovlje), nabava 10 letnih licenc za računalniški program Linox ter 

programa za cenovke). Nove nabave so bile v celoti financirane iz sredstev amortizacije. Popravek 

vrednosti pa se je povečal za obračunano amortizacijo. Pri inventuri smo zaradi neuporabnosti odpisali 

sredstva z nabavno vrednostjo 328 EUR in brez sedanje vrednosti. Vlaganja so bila višja od 

obračunane amortizacije, zato se je sedanja vrednost sredstev povečala in znaša 78.543 EUR. 

 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  
                                                            v EUR, brez centov 

 konto Naziv konta  31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

021 Zgradbe 999.067 999.067      100,0 

02 Skupaj AOP 004 999.067 999.067      100,0 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 459.162 489.134      106,5 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   539.905 509.933        94,4 

 

V letu 2018 ni bilo novih vlaganj v nepremičnine, zato se nabavna vrednost ni spremenila glede na 

preteklo leto. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 489.134 EUR in se je povečala za obračunano 

amortizacijo, sedanja vrednost znaša 509.933 EUR in je manjša za 5,6 % glede na vrednost preteklega 

leta. 

 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

- Lekarna Trbovlje na Rudarski cesti 12, Trbovlje; 

- Lekarna Hrastnik na Novem domu 11, Hrastnik; 

- Lekarniška podružnica Dol pri Hrastniku na Trgu borcev NOB 28, Dol pri Hrastniku; 

- Lekarniška podružnica Izlake, na Izlakah 15 a, Izlake; 

- Lekarniška podružnica Medijske toplice, Medijske toplice 2, Izlake (ne posluje zato se prodaja); 

- Počitniška garsonjera, Ravne v Bohinju 23, Bohinjska Bistrica. 
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Vse nepremičnine ima zavod v upravljanju. Lastnice so vse tri občine ustanoviteljice.  

Prostore Lekarne Center in Lekarne Zagorje imamo v najemu, najemodajalec je družba Salus d.d. 

 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 

007) 
v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

040 Oprema 695.958 719.539 103,4 

041 Drobni inventar 36.923 45.143 122,3 

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 7.692 10.337 134,4 

047 Oprema in druga opr.os.sr., ki se pridobivajo 0 0  

04 Skupaj AOP 006 740.573 775.019 104,7 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 641.687 657.871 102,5 

04-05 Sedanja vrednost opreme 98.886 117.148 118,5 

 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala iz 

naslova novih nabav za 57.975 EUR in inventurnih viškov knjig 2.795 EUR. Popisna komisija za 

popis knjig (popis knjig se opravlja na 5 let) je ugotovila, da je v lekarnah obvezna strokovna 

literatura, ki ni v registru osnovnih sredstev (nabava je bila v preteklih letih pripoznana kot strošek 

obdobja) in predlagala, da se jo pripozna v poslovnih knjigah v višini vrednosti odpisane zastarele 

strokovne literature. Nove nabave so bile financirane iz sredstev amortizacije tekočega leta in iz 

sredstev neporabljene amortizacije preteklih let (11.297 EUR).  

Nabavna vrednost se je zmanjšala za odpisano opremo z nabavno vrednostjo 23.529 in  s sedanjo 

vrednostjo 3 EUR (neuporabna, pokvarjena, stroški popravila presegajo vrednost opreme) ter za 

odpisano zastarale in neuporabne strokovne literature v višini sedanje vrednosti 2.795 EUR (knjige se 

ne amortizirajo).  

Nabavna vrednost znaša 775.019 EUR. Odpisana vrednost znaša 657.871 EUR, sedanja vrednost 

opreme znaša 117.148 EUR. Odpisanost opreme v uporabi je 86,0 %. 

        

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 
 

Dolgoročni finančnih naložb Zasavske lekarne nimajo. 

 

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 
 

Dolgoročno danih posojil in depozitov Zasavske lekarne Trbovlje nimajo.  

 

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 
 

Dolgoročnih terjatev iz poslovanja zavod nima. 

 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 

013) 
 

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2018 39.531 EUR: 

- Denar v blagajni (menjalnina) po enotah: 6.291 EUR 

- denar na poti (izkupički od 27. do 31.12.2018): 21.821 EUR 
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- plačilne kartice, ki še niso vnovčene: 11.419 EUR  

Gotovina od izkupičkov za vse lekarne od poslovanja 31. 12. 2018 je bila odvedena v trezor Nove 

ljubljanske banke. V blagajni je ostal le izkupiček od dežurne službe v Lekarni Trbovlje. 

 

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 
 

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2018 skupaj  449.296 EUR, ki jih imamo na: 

- transakcijskem računu Banke Slovenije, Upravi za javne prihodke 89.296 EUR in 

- na računu pri BKS Bank AG, Bančna podružnica 360.000 EUR kot depozit na odpoklic. 

Ta obseg sredstev nam zagotavlja likvidnost, ki je potrebna za nemoteno poslovanje. 

 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 
 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 251.976 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,91 % celotnega 

prihodka. Terjatve se poravnavajo v 15-30 dneh, oziroma v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v 

skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo  likvidnost zavoda.  

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih: 

- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Ljubljana 133.535 EUR 

- Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., Ljubljana 62.389 EUR 

- Adriatic Slovenica, d.d. Koper 30.226 EUR 

- Krka, d.d. Novo mesto 6.146 EUR 

- Lek d.d., Ljubljana 3.552 EUR 

Vse terjatve so bile poravnane v roku. 

 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 
 

Zavod nima danih predujmov. 

 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

(AOP 017) 
 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2018 925.474 

EUR, kar predstavlja 7,0 % celotnega prihodka. Terjatve so se glede na preteklo leto zvišale za 

331.455 EUR oziroma za 55,8 %. Razlog je v nakazilih ZZZS.  ZZZS-u se zahtevki izstavljajo 

dekadno (za vsakih 10 dni izdaje zdravil na recept in medicinskih pripomočkov na naročilnice, plačilni 

rok znaša 30 dni od izstavitve zahtevkov). ZZZS je plačal zahtevek za zadnjo dekado novembra in vse 

tri decembrske dekade v letu 2019, medtem ko je zadnjo dekado novembra 2017 poravnal že v letu 

2017. 

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih: 

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije = 910.879 EUR 

- Zdravstveni dom Trbovlje 9.685 EUR, 

- Zdravstveni dom Hrastnik 1.921 EUR, 

- Splošna bolnica Trbovlje  1.551 EUR,  

- Zdravstveni dom Zagorje 1.148 EUR 

-    Vrtec Hrastnik 106 EUR  

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2019. 

 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
 

Zavod nima kratkoročnih finančnih naložb. 
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Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

 

Zavod nima kratkoročnih terjatev iz financiranja. 

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
 

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2018 17.099 EUR in so naslednje 

                                                       v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

170 Kratk. terjatve do državnih in drugih institucij 10.744 5.671 52,8 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 2.501 0  

175 Ostale kratkoročne terjatve 6.882 11.428 166,01 

17 SKUPAJ 20.127 17.099 85,0 

 

Med kratkoročnimi terjatvami do državnih in drugih institucij izkazujemo terjatve iz naslova 

refundacij nadomestil plač zaradi bolniške odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 

(2.518 EUR) in terjatve za preplačilo prispevkov in davkov (3.153 EUR). Med ostalimi kratkoročnimi 

terjatvami izkazujemo v višini 11.428 EUR zahtevek do zavarovalnice (odpis zdravil zaradi okvare 

hladilnika).  

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 
 

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2018 4.427 EUR in so naslednje: 

                                                      v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

190 Kratkoročno odloženi odhodki 3.684 2.619 71,1 

199 Druge aktivne časovne razmejitve 1.580 1.808 144,4 

19 SKUPAJ 5.264 4.427 84,1 

 

Med kratkoročno odloženimi odhodki so izkazani vnaprej plačani stroški vzdrževanja cenovk za leto 

2019 (1.116 EUR), ostalo se nanaša na plačane naročnine za leto 2019. Med drugimi AČR izkazujemo 

vplačila v rezervne sklade objektov (Lekarna Izlake, Lekarna Dol in apartma v Bohinjski Bistrici).   

 

 

C) ZALOGE  

 
Zalogo predstavljajo zdravila, medicinski pripomočki in trgovsko blago, kupljeno za nadaljnjo 

prodajo. Po stanju na dan 31. 12. 2018 so znašale zaloge zdravil in ostalega blaga po nabavni vrednosti 

789.445 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višje za 7,9 %. Zaloge blaga v finančnem in 

blagovnem knjigovodstvu vodimo po nabavnih cenah. Porabo zaloge vodimo po FIFO metodi.  

                                                                                                                     v EUR, brez centov 

konto Struktura zalog 31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

 zdravila 492.367 543.864 110,4 

 obvezilni in sanitetni material 47.400 48.568 102,5 

 ostalo blago 187.753 192.965 102,8 

 embalaža 4.198 4.048 96,4 

36 SKUPAJ zaloge blaga 731.718 789.445 107,9 
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Pri inventuri smo ugotovili viške zdravil in ostalega trgovskega materiala v višini 6.580 EUR in 

manko 4.963 EUR, ki bremeni stroške nabavne vrednosti prodanega blaga. Dnevi vezave zalog (pov. 

stanje zalog / stroški nabavne vred. prod. blaga x 365) znašajo 24 dni in so enaki kot v letu 2017. 

 

 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 
 

Zavod nima kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine. 

 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2018 150.894 EUR in se v celoti 

nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti 

poravnana januarja 2019. 

 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2018 699.943 EUR. Obveznosti do 

dobaviteljev poravnavamo v roku od 15 do  30 dni, v skladu s plačilnimi pogoji zavoda, kar pomeni, 

da pri plačilu nekaterih računov koristimo kasa skonto, to je plačilo v 15. dneh od izstavitve računa. 

Zapadlih neplačanih obveznosti nimamo. 

 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 
 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2018 33.964 EUR in se nanašajo 

na naslednje obveznosti: 

                                                                                                             v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 15.735 23.338 148,3 

231 Obveznosti za DDV 13.828 10.111 73,1 

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 416 515 123,8 

23 SKUPAJ 29.979 33.964 113,3 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

(AOP 039) 
 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2018 33.753 

EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                     v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin 37 76 205,4 

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna države 

 

115 

 

30.665 

 

266,65 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračunov občin 

 

4.342 

 

3.012 

 

69,4 

24 SKUPAJ 4.494 33.753 751,1 
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Med kratkoročnimi obveznostmi do posrednih uporabnikov proračuna države so izkazane obveznosti 

do dobavitelja zdravil Zavoda RS za transfuzijsko medicino (30.506 EUR). Med kratkoročnimi 

obveznostmi do posrednih uporabnikov proračunov občin so izkazane obveznosti do dobaviteljev           

galenskih izdelkov (1.562 EUR), ostale obveznosti so iz naslova skupnih stroškov objekta Lekarne 

Trbovlje. 

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 
 

Kratkoročnih prejetih kreditov zavod nima. 

 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 
 

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod nima. 

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
 

Pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2018 zavod me izkazuje. 

 

 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  
 

Zavod nima dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. 

 
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

 

Zavod nima dolgoročnih rezervacij. 

 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  
 

Dolgoročno prejetih kreditov zavod nima. 

 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  
 

Zavod nima drugih dolgoročnih obveznosti. 
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Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  
 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 

2018  826.502 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2017 847.294                    

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja 0  

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine  0                          

+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja       0   

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev 0  

+ prenos posl. izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za nakup osnovnih sredstev 0                           

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov 

sredstev (konto 4629) 
- 20.792   

stanje na dan 31. 12. 2018 826.502 

 

Obveznosti za neopredmetena  sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 125.353 

EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja  neporabljena sredstva amortizacije. 

 

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2018        1. 204.445                  

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka  

(iz priloge 3 – AOP 891) 

 

+   233.371 

stanje na dan 31. 12. 2018      1.437.816                            

 

Presežek nam zagotavlja solventno in likvidno poslovanje zavoda. S presežki prihodkov nad odhodki 

financiramo zaloge in terjatve, ki presegajo obveznosti do dobaviteljev. Za solventno in likvidno 

poslovanje zavoda potrebujemo skladno s določili 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti: 

 

          v EUR, brez centov 

         Znesek 

šestmesečna povprečna vrednost zalog blaga 752.542 

Šestmesečne povp. vred. terjatev, ki presegajo obv. do dobaviteljev v preteklem letu 361.345 

Povprečni enomesečni stroški poslovanja zavoda v preteklem letu 

(material+storitve+stroški plač+ drugi stroški) 
148.009 

Skupaj najmanj potrebni nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki, ki 

mora ostati kot dolgoročni vir sredstev trajno v poslovanju zavoda  

   1.261.996 

Stanje presežka 1.437.816 

Prosti presežek prihodkov nad odhodki po 38. členu ZLD-1 175.920 

 

Svet zavoda je s sklepom v preteklih letih razporedil presežek prihodkov nad odhodki za izplačilo 

ustanoviteljem (del presežka 2015 in presežek 2016), ostanek za nabavo osnovnih sredstev oziroma za 

ohranjanje likvidnosti in solventnosti poslovanja zavoda. Stanje neporabljenega, že razporejenega 

presežka za nabavo osnovnih sredstev znaša 70.160 EUR (presežek iz leta 2015). 

 

Stanja obveznosti na kontih skupine 98 na dan 31.12.2018 so usklajena z občinami ustanoviteljicami. 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV   
                                                     v EUR, brez centov 

Elementi Real. 2017 FN 2018 Real. 2018 
Razlika       
(2018-

2017) 

Razlika       
(2018-FN 

2018) 

Indeks 
(2018/ 

2017) 

Indeks 
(2018/      

FN 2018) 

PRIHODKI               
A) Prihodki od poslovanja 12.267.547 12.316.160 13.166.223 898.676 850.063 107,3 106,9 

-prihodki od storitev 126.483 130.186 142.880 16.397 12.694 113,0 109,8 

-prihodki od prodaje blaga 12.141.064 12.185.974 13.023.343 882.279 837.369 107,3 106,9 

blago OZZ 5.056.861 5.056.861 5.474.856 417.995 417.995 108,3 108,3 

storitve OZZ 491.774 514.206 515.707 23.933 1.501 104,9 100,3 

blago PZZ 2.949.231 2.949.935 3.117.702 168.471 167.767 105,7 105,7 

storitve PZZ 427.536 447.145 457.505 29.969 10.360 107,0 102,3 

medicinski pripomočki OZZ 470.276 470.276 488.608 18.332 18.332 103,9 103,9 

medicinski pripomočki PZZ 25.223 25.223 25.430 207 207 100,8 100,8 

blago dobavnice 43.753 43.753 51.214 7.461 7.461 117,1 117,1 

storitve dobavnice 1.745 1.745 1.604 -141 -141 91,9 91,9 

blago dobavnice pror. upor. 228.913 228.913 238.889 9.976 9.976 104,4 104,4 

storitve dobav. pror. upor. 31.372 32.803 30.093 -1.279 -2.710 95,9 91,7 

blago blagajna 1.951.445 1.951.445 2.089.110 137.665 137.665 107,1 107,1 

storitve blagajna 214.947 214.947 220.050 5.103 5.103 102,4 102,4 

doplačila rp blago blagajna 150.411 150.411 211.379 60.968 60.968 140,5 140,5 

doplačila rp storitve blagajna 1.601 1.674 1.651 50 -23 103,2 98,7 

dežurna taksa 4.004 4.004 4.199 195 195 104,9 104,9 

blago socialno ogroženi 77.473 77.473 79.903 2.430 2.430 103,1 103,1 

storitve socialno ogroženi 14.499 15.160 15.443 944 283 106,5 101,9 

B)  finančni prihodki 0 0 1 1 1     

C) drugi prihodki 27.206 27.069 30.343 3.137 3.274 111,5 112,1 

D) CELOTNI PRIHODKI 12.294.753 12.343.229 13.196.567 901.814 853.338 107,3 106,9 

ODHODKI               

E) Str. blaga,mat. in 

storitev 
10.610.799 10.609.861 11.385.107 774.308 775.246 107,3 107,3 

nabavna vred.prod. blaga 10.323.150 10.323.150 11.101.279 778.129 778.129 107,5 107,5 

stroški materiala 53.754 56.834 53.982 228 -2.852 100,4 95,0 

stroški storitev 233.895 229.877 229.846 -4.049 -31 98,3 100,0 

F) Stroški dela 1.412.173 1.476.787 1.471.767 59.594 -5.020 104,2 99,7 

plače in nadomestila 957.533 1.004.434 984.289 26.756 -20.145 102,8 98,0 

delovna uspešnost trg 162.472 163.000 178.437 15.965 15.437 109,8 109,5 

prisp.za soc. varnost 180.803 186.915 187.234 6.431 319 103,6 100,2 

drugi stroški dela 111.365 122.438 121.807 10.442 -631 109,4 99,5 

G) Amortizacija 60.315 60.315 63.682 3.367 3.367 105,6 105,6 

H) Ostali drugi stroški 16.155 16.655 20.516 4.361 3.861 127,0 123,2 

I) Finančni odhodki 10 10 0 -10 -10     

J) Drugi odhodki 321 1 0 -321 -1     

K) Prevredn posl. odh. 0  0 3 3 3     

L) CELOTNI ODHODKI 12.099.773 12.163.629 12.941.075 841.302 777.446 107,0 106,4 

M) BRUTO PRESEŽEK 194.980 179.600 255.492 60.512 75.892 131,0 142,3 

Davek iz dohodka 16.240 14.496 22.121 5.881 7.625 136,2 152,6 

NETO PRESEŽEK 178.740 165.104 233.371 54.631 68.267 130,6 141,3 

Tabela 19: Realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 in planom za 

2018 
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2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 
Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 13.196.567 EUR in so bili za 7,3 % višji od doseženih 

v letu 2017 in 6,9 % višji od načrtovanih. Višji prihodki so posledica več opravljenih storitev (število 

lekarniških točk se je povečalo za 3, 2 % glede na predhodno leto in glede na plan, povečala se je tudi 

prodaja maržnega blaga), višje vrednosti lekarniške točke (poglavje 4.2. poslovnega poročila, tabela 1, 

v finančnem načrtu upoštevana vrednost lekarniške točke 2,99 EUR) in višje vrednosti izdanih zdravil 

in blaga. .  

 

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,8 % in drugi prihodki 0,2 % glede na celotne prihodke za leto 

2018. 

 

Finančni prihodki so znašali 1 EUR in predstavljajo 0,0 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih 

iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev (depozit na odpoklic pri BKS 

Bank AG, Bančna podružnica). 
 

Neplačani prihodki znašajo 1.177.450 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). 

V celotnem prihodku predstavljajo 8,9 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku 

oz. lahko ugotovimo, da se terjatve redno poravnavajo. 

                                                     v EUR, brez centov 

Prihodki 
Realizacija  

2017 

Finančni 

načrt  2018 

Realizacija  

2018 

Ind. 
struktura 

2018 
real. 2018 

/ FN 2018 

iz obveznega zavarovanja 6.110.883 6.133.976 6.574.517 107,2 49,8 

iz prostovoljnega zavarovanja 3.401.990 3.422.302 3.600.637 105,2 27,3 

iz doplačil do polne cene 152.012 152.085 213.030 140,1 1,6 

drugi prihodki od prodaje blaga in 

storitev (dobavnice) 
305.783 307.215 321.800 104,7 2,4 

prihodki od prodaje blaga  - blagajna 2.170.396 2.170.396 2.313.359 106,6 17,5 

dežurstvo (plačnik ZZZS) 90.914 90.914 95.839 105,4 0,7 

povračila za pripravnike  

(plačnik ZZZS) 
11.736 15.440 22.106 143,2 0,2 

drugi prihodki 51.039 50.901 55.279 108,6 0,4 

SKUPAJ PRIHODKI 12.294.753 12.343.229 13.196.567 106,9 100,0 

                     Tabela 20: Prihodki po viru za leto 2018 v primerjavi s finančnim načrtom 2018 in 

realizacijo 2017 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 
Celotni odhodki doseženi v letu 2018  so znašali 12.941.075 EUR in so bili za 7,0 % višji od 

doseženih v letu 2017 in za 6,4 % višji od načrtovanih.  

 

Odhodki poslovanja znašajo 12.941.072 EUR in so večji za 6,9 % glede na preteklo leto. 

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  (AOP 871) so v letu 2018 znašali 

11.385.107 EUR in so bili za 7,3 % višji od doseženih v letu 2017 in za 7,3 % višji od načrtovanih. 

Delež v celotnih odhodkih znaša 88,0 %.  
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Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga AOP 872 (konto 466) so v celotnem zavodu v letu 

2018 znašali 11.101.279 EUR in so bili za 7,5 % višji od doseženih v letu 2017 in za 7,5 % višji od 

načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 85,8 %. Višji so stroški nabavne vrednosti 

prodanega blaga, ki so posledica večjega obsega prodaje in višjih nabavnih cen zdravil (v letu 2018 

smo začeli z izdajo dražjih zdravil, dobavljenih s strani Zavoda za transfuzijsko medicino). 

 

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 53.982 EUR in so 

bili za 0,4 % višji od doseženih v letu 2017 in za 5,0 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne 

odhodke zavoda znaša 0,4 %.  

 

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 229.846 EUR in so 

bili za 1,7  % nižji od doseženih v letu 2017 in ne odstopajo od načrtovanih. Delež glede na celotne 

odhodke zavoda znaša 1,8 %. 

                                                     v EUR, brez centov 

Vrste storitev, ki se opravljajo 

preko zunanjih izvajalcev za 

zdravstvene storitve 

Strošek v 

letu 2017 

  
Strošek v 

letu 2018 

Indeks Št. 

zunanjih 

izvajalcev 

FN 2018 (real 2018/ 

  FN 2018) 

Farmacevtske storitve 1.953 1.960 3.615 184,4 1 

 

Do konca maja 2018 je delo po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela opravljal bivši 

zaposleni, ki se je v letu 2017 upokojil. Dela so se opravljala po potrebi, v primeru krajših bolniških 

odsotnosti farmacevtov,  največ 60 ur mesečno. Zaradi narave dela ni bilo mogoče najeti delavcev 

preko študentskih servisov ali preko javnih del.   

                                                     v EUR, brez centov 

Vrste storitev, ki se opravljajo 

preko zunanjih izvajalcev za ne 

zdravstvene storitve 

Strošek v 

letu 2017 

  
Strošek v 

letu 2018 

Indeks Št. 

zunanjih 

izvajalcev 

FN 2018 (real 2018/ 

  FN 2018) 

vzdrževanje programov 32.070 37.070 39.455 106,4 2 

beljenje prostorov  15.526 0 0   1 

varovanje objektov  6.505 6.505 6.910 106,2 1 

vzdrževanje računalnikov 4.798 5.798 6.218 107,2 1 

prevoz gotovine 8.299 8.299 8.275 99,7 1 

elektro vzdrževanje  2.573 2.573 1.897 73,7 1 

prevoz zdravil 2.636 2.637 2.392 90,7 1 

varstvo pri delu 4.718 4.718 4.963 105,2 1 

odvetniške storitve 8.354 8.354 1.861 22,3 1 

svetovalne storitve (uskladitev z 

uredbo o varstvu podatkov) 
0 4.000 1.358 34,0 1 

revizijska storitev 4.718 2.400 2.400 100,0 1 

 

 

2.) STROŠKI DELA so v letu 2018 znašali 1.471.767  EUR in so bili za 4,2 % višji od doseženih v 

letu 2017 in za 0,3 % nižji oz. 5.020 EUR od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša11,4%. 

Nižji stroški dela od načrtovanih so posledica neizplačane odpravnine (planirali dve upokojitvi, 

dejansko se je upokojila samo ena zaposlena). 

  

Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti znaša 178.437 EUR in je višja za 9,8 % glede na leto 2017 in 

9,5 % glede na finančni načrt. Izplačano je bilo 49,7 % presežka prihodkov nad odhodki tržne 

dejavnosti. 
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Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 42 zaposlenih, in se je v 

primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za enega zaposlenega oz. za 2,3 %. 

 

Povprečna bruto plača je znašala 2.314,65 EUR (upoštevano tudi dežurstvo) in se je povečala v 

primerjavi s preteklim letom za 3,06 %. 

 

V preteklem letu je bilo izplačano 777,96 EUR povprečno regresa za letni dopust na delavca (regres je 

bil izplačan 48 zaposlenim, nekateri so prejeli sorazmerni del regresa).  

 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 2.727 delovnih ur 

(za 156,3 % več kot v predhodnem letu), v breme ZZZS 7.072 delovnih ur (za 28,5 % več kot 

predhodno leto) in v breme ZPIZ-a 596 delovnih ur (za 42,6 manj kot predhodno leto zaradi 

upokojitve). Boleznine skupaj predstavljajo 10,3 % obračunanih delovnih ur. 

 

 

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 

63.682 EUR in so bili za 5,6 % višji od doseženih v letu 2017 in za 5,6 % višji od načrtovanih. Višji 

stroški amortizacije so posledica višjih prihodkov za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je priznana v 

lekarniški točki. 

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 0,5 %.  

 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 80.474 EUR:  

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 63.682 EUR (končni rezultat skupine 462) in 

je višji za 5,6 % glede na preteklo leto. V točki lekarniške storitve, ki jo prizna ZZZS (Splošni 

dogovor za 2018) je 0,11 EUR za amortizacijo.  

- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 

20.792 EUR (podskupina 980), kar znaša 25,8 % celotne amortizacije. 

 

 

4.) REZERVACIJE niso bile v letu 2018 niso obračunane. 
  

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obračunani v znesku 20.516 EUR za 27,0 % višji od 

stroškov preteklega leta in od načrtovanih stroškov. Višji stroški so posledica povračila finančne 

škode, ki smo jo bili dolžni plačati ZZZS-ju zaradi preveč zaračunanega zdravila v obdobju od 1. 1. do 

30. 6. 2016.  

 

 

6.) FINANČNIH ODHODKOV v letu 2018 nismo imeli. 

 

 

7.) DRUGIH ODHODKOV v letu 2018 nismo imeli. 

 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 3 EUR in so 

nastali zaradi odpisa neuporabne opreme s sedanjo vrednostjo. 

 

 

2.3. POSLOVNI IZID 

 
Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni 

poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 255.492 EUR.  
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Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2018 obračunan v znesku 22.121 EUR, kar pomeni, da 

je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 233.371 EUR.  

 

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 30,6 % večji od doseženega v preteklem letu in za 

41,3 % večji od planiranega.  

 

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni  enak izkazanemu 

poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985.  V bilanci stanja je izkazan presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 1.437.816 EUR, razlika v višini 1.204.445 EUR se nanaša na presežke 

preteklih let, ki presegajo sedanjo vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev ter neporabljena sredstva amortizacije in s katerimi financiramo zaloge in presežek terjatev 

nad obveznostmi do dobaviteljev.  

 

Enota Rezultat 2016 Rezultat 2017 FN 2018 Rezultat 2018 

Trbovlje 109.496 102.300 96.526 123.191 

Hrastnik 45.817 34.114 31.473 59.734 

Zagorje 107.050 81.995 77.499 102.159 

Center - 17.421 2.701 1.335 -13.362 

Dol - 4.740 -3.815 -4.256 -4.855 

Medijske toplice, Izlake - 18.686 -20.403 -21.065 -12.130 

Počitniška gar. Ravne - 2.083 -1.912 -1.912 -2.245 

SKUPAJ 219.433 194.980 179.600 252.492 

Tabela 21: Rezultat poslovanja po stroškovnih mestih za leto 2018 v primerjavi s finančnim načrtom 

(stroški uprave so bili enotam pripisani glede na delež prihodkov enote) 

 

Boljši rezultati enot od preteklega leta in načrtovanega izida je posledica več opravljenih storitev ter 

višje lekarniške točke. Na rezultat poslovanja v Lekarni Center in Lekarniške podružnice Dol so 

vplivali stroški bolniške odsotnosti zaposlenih.  Na rezultat poslovanja Lekarne Izlake vplivajo stroški 

prostorov stare lekarne v Medijskih Toplicah v višini 3.356 EUR. Prostore že dalj časa neuspešno 

prodajamo. Negativni rezultat Lekarne Izlake je posledica visokih stroškov dela (zaposlen starejši 

kader) in stroškov storitev, ki jih razlika v ceni prodanih zdravil, medicinskih pripomočkov in 

trgovskega blaga ne pokrije.  

 

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 

prihodkov in odhodkov. 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je bilo pri priznavanju prihodkov in 

odhodkov upoštevano računovodsko načelo denarnega toka. Da se prihodek oziroma odhodke prizna, 

morata biti izpolnjena dva kriterija: 

- poslovni dogodek mora nastati, 

- denar mora biti prejet oziroma plačan 

 

Evidentiran presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka ni primerljiv s presežkom 

prihodkov nad odhodki iz poslovne bilance. Pri izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega 

toka smo bili dolžni upoštevati načelo plačane realizacije (poslovna bilanca upošteva načelo 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

Stran 57 od 59 

 

fakturirane realizacije). To je evidenčni izkaz, ki naj bi zagotavljal primerljive podatke, ki so potrebni 

za spremljanje gibanja javnih financ na ravneh države in občin.    

 

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 31.555 EUR in se od ugotovljenega 

presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 

264.926 EUR. Razlika predstavljajo predvsem prihodki v izkazu prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov, ki še niso bili plačani in se izražajo v povečanju terjatev v bilanci stanja (končno stanje 

terjatev do ZZZS > začetnega stanja). 

 

Zapadlih neplačanih obveznosti nimamo. 

 

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov vsebinsko dopolnjuje izkaz 

prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o 

prejemkih, ki se nanašajo na finančne terjatve in naložbe, se pravi prejemke iz naslova danih posojil in 

njihovih vračil.  

Zavod v letu 2018 ne izkazuje finančnih terjatev in naložb. 

 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov vsebinsko dopolnjuje izkaz prihodkov in odhodkov 

določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o prejemkih in izdatkih, ki se 

nanašajo na zadolževanje, se pravi prejemke in izdatke iz naslova najemanja posojil in odplačil 

glavnic, ter posojil. Poleg tega izkaz vsebuje tudi podatke o spremembi sredstev na računih v 

obravnavanem obračunskem obdobju, kar predstavlja zmanjšanje sredstev. 

Zavod se v letu 2018 ni zadolževal.  

 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti  

 
Zavod poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost. Kot sodilo za razmejevanje odhodkov oziroma 

stroškov po vrstah dejavnosti na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti smo uporabili razmerje 

med poslovnimi prihodki doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki doseženimi pri prodaji 

blaga in storitev na trgu. 

           v EUR, brez centov 

 LETO 2017 LETO 2018 

  
Prihodki Odhodki 

Davek od 

dohodka 

Poslovni 

izid 
Prihodki Odhodki 

Davek od 

dohodka 

Poslovni 

izid 

Javna služba 9.773.467 9.756.677 12.910 3.880 10.511.476 10.441.162 17.620 52.694 

Tržna dejavnost 2.521.286 2.343.096 3.330 174.860 2.685.091 2.499.913 4.501 180.677 

Skupaj zavod 12.294.753 12.099.773 16.240 178.740 13.196.567 12.941.075 22.121 233.371 

Tabela 22: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 

 

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 52.694 EUR, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 180.677 EUR. 

 

V dejavnost javne službe vključujemo: 
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- prihodke obveznega zdravstvenega zavarovanje, 

- prihodke iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja, 

- doplačila za dodatno zdravstvenega zavarovanje socialno ogroženih oseb (plačnik je ZZZS), 

- doplačila za recepte, 

- zdravila brez receptov, ki se prodajajo izključno v lekarni, 

- prihodke obdelanih in obračunanih naročilnic proračunskih uporabnikov (zdravstveni domovi, 

bolnišnice), 

- zdravila za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, 

- refundacija sredstev za opravljanje dežurne službe, 

- refundacija sredstev za plače in dodatke za opravljanje pripravništva. 

 

V tržno dejavnost vključujemo prihodke: 

- izdaja medicinskih pripomočkov na naročilnice, 

- prodaja blaga na podlagi naročilnic podjetij in društev, 

- prodaja trgovskega blaga preko blagajne, 

- prihodki od oglaševanja, 

- dežurna taksa. 

 

Delež javne službe v celotnih prihodkih znaša 79,65 % (preteklo leto 79,49 %) in tržne dejavnosti 

20,35 % (preteklo leto 20,51 %). 

 

Odhodki po vrstah dejavnosti: 

- Stroške nabavne vrednosti prodanega blaga smo razdelili na posamezno vrsto prodanega  blaga, 

pri čemer smo upoštevali tudi sorazmerni del finančnih popustov in casascontov. 

- Stroške materiala in storitev smo razdelili na podlagi deleža poslovnih prihodkov. 

- Stroške dela smo na posamezno vrsto dejavnosti razdelili glede na delež poslovnih prihodkov. 

- Delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu smo za vse zaposlene upoštevali na 

tržno dejavnost. 

- Prispevke smo razdelili glede na delež stroškov plač. 

- Amortizacijo smo upoštevali glede delež poslovnih prihodkov. Amortizacija na dejavnosti javne 

službe, ki ni bila pridobljena s ceno storitve smo knjižili v breme sredstev 

 

 

V letu 2018 je bilo izplačanih 178.437 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu, kar znaša 99,38 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in 

odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2018.  

 

Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu za leto 2018: 

 

Zap.št. NAZIV ZNESEK 

1 Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 

180.677 

2 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 

178.437 

 

3 Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu (1+2)  

359.114 

4 Dovoljen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu   

179.557 

5 Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev 

za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4-2) 

 

1.120 
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3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V 

SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA 
 
Svet zavoda je na 12. seji dne 20. 8. 2018 sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 

2017 v višini 178.740 EUR nameni za solventno in likvidno poslovanje zavoda, skladno z drugim 

odstavkom 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1). 

 

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2015, ki je bil razporejen za vlaganja v osnovna sredstva ostaja v 

višini 70.140 EUR nerazporejen (izkazan med presežki prihodkov nad odhodki v bilanci stanja na 

kontih 985) in bo porabljen za financiranje novih nabav v naslednjih letih. 

 

 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA 

IZIDA V LETU 2018 

 
Kumulativno stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2018 znaša 1.437.816 EUR in ga 

sestavlja presežek leta 2018 v znesku 233.371 EUR (180.677 EUR presežek dejavnosti na trgu in 

52.694 EUR presežek javne službe) in presežek preteklih let 1.204.445 EUR. 

 

Za solventno in likvidno poslovanje zavoda, skladno z tretjim odstavkom 38. člena Zakona o 

lekarniški dejavnosti, potrebuje zavod najmanj 1.261.996 EUR presežkov prihodkov nad odhodki.  

Svet zavoda je s sklepom v preteklih letih razporedil presežek prihodkov nad odhodki za izplačilo 

ustanoviteljem (del presežka 2015 in del presežka 2016), ostanek za nabavo osnovnih sredstev 

oziroma za ohranjanje likvidnosti in solventnosti poslovanja zavoda. Stanje neporabljenega, že 

razporejenega presežka iz leta 2015  za nabavo osnovnih sredstev znaša 70.160 EUR (pojasnila v 

računovodskem  poročilu, poglavje 1.2. pod »Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki« na 

strani 51). 

 

 

Svet je na svoji 2. redni seji dne 28.3.2019 sprejel Letno poročilo za 2018 in predlaga ustanoviteljem, 

da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 po obračunskem načelu, v višini 

233.371 EUR: 

- v znesku 105.000 EUR  nameni za vračilo presežka prihodkov nad odhodki ustanoviteljem v 

sorazmerju z njihovimi deleži,  

- ostanek presežka 2018 v višini 128.371 EUR se skupaj s presežkom preteklih let nameni za 

solventno in likvidno poslovanje zavoda, skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o 

lekarniški dejavnosti (ZLD-1). 

 

 

 

Datum: 28.3.2019 

 

 

 

Vodja finančno računovodske. službe:                                      Direktorica: 

Nada Gole, univ. dipl.ekon.                             Sabina Drobnič, mag.farm., mag. posl. in ekon. ved    


